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B" in práefatione quam δά primum Clementis. vo- 

lumen :adiunxi satis est explicatum. quid. in hac edi- 

tione. adornanda : secutus sim, famen videtar de. bis. 

quoque .Stromatorum . libris breuiter . dicendum, . , ne 

. quae. ego. tum, de iis potissimum libris qui volumine. - 

primo continentur dixeram, ea de. his quoque libris 

dicta esse. yideantur, — horum enim. librorum | longe: 

alia est ratio atque illorum, . quum enim plures libri 

manu scripti. iique auctoritate ad. modum. diuersa istos 

libros contineant, . stromata nobis videntur vno tantum 

codice, sed eo satis antiquo seruata esse, ex quo 

primum fluxit. editio Florentina quae plerumque mani- 

festis. vitiis vix' exceptis antiquissimi istius libri scri- 
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 pturam exhibet. hinc Fr. Sylburgius prudenter edi- 

tionem ita deriuauit suam vt librariorum menda 

quantum in se esset tolleret, quum non celaret qui- 

bus locis ab editione principe discedendum fuisset. 

ex huius editione ceterae emanarunt ;, quarum alia 

est alia vitiosior. vna tamen paullo melior, eam 

dico quam Io. Potterus edendam curauit, quanquam 

is. quoque pleraque vitia in suam editionem recepit, 

id quod eo debet videri mirabilius, . quod collationem 

libri Parisini habebat vnde poterat discere quid falso 

quid recte fecissent critici. nam ille liber siue est idem 

quo P, Victorius vsus erat in editione Florentina curanda 

siue alius, ex eodem tamen fonte est deriuatus, habet ; 

οαβάθην. lacunas: quam editio. princeps; . habet eandem 

Clementis orationem; ' habet: eadem librariorum 'vitia' 

áperta' pariter atque' tectiora, ita vt eius'collatio quae 

ést ad "editionem *Potterianam ' adiuncta nullam ' fere 

aliam dinersitatem'' contineat nisi' vbi editores" imperi- 

tissimi "artis" criticae ^sihe vllo iádicio//à^'Victort vel: 

Sylburgi editione''discesserdnt, paucis" exceptis locis 

vbicout ex alorem scriptorum! auetoritate! aut ex 

doctori hominum coniectfáre aliquid mutatüm est: 

id recte a me dici satis superque" ex annotationibus: 

quas vltimo volumini adiiciam criticis patebit. quami 

ob. caussam molo hic exempla quae pene sunt innu-: 

merabilia turpissimorum: errorum adscribere, illud dico 
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ine -editiónem^ Sylbüig? quam etism- oliim- dicebam 

esie ;sequendam ita littéris mandasse, vt um libro 

Paiisino éüims^ deéiatim ".eellationem ^ Potterus 'ex- 

bibuit,' "éWferfém? ef'^quae ali critiei práestitissent 

diuo ex "editionis! Potierianae" fide accipereni, 

récentióta ex 'homiiriüim ^ "doctorum tómmentariis 'colli2 

gerem, in qua re quid ab aliis aéeeperim , quid ipse 

exantlauerim patebit ex annotatione ,eritica. . illud 

tamen chic quoque debeo profiteri me;.nec voluisse 

nec pOiuigid nunc nouam horum librorum recensio- 

nem instituere , accurafam me recognitionem susce- 

pisse peritus nemo negabit. postremo hoc mihi vi- 

detur annotandum editionem  Sylburgianam — editam 

esse a. MDXCII. video enim multos in quibus etiam 

eos quos non putabam bis in rebus posse falli edi- 

tiones eas quae Sylburgio plane indignae sunt tan- 

quam Sylburgi laudare vti Parisiensem. et Colonien- 

sem, ita vt eum saepe Sylburgianae paginae nu- 

 mérum citatum viderim ad quem nunquam ac- 

creuit Sylburgi editio quae edita est ex *ypogra- 

pheio Hieronymi. Commelini C19 IO XCII. et constat 

paginis 386. librariorum autem menda *) quorum 

non spero multa relicía esse indagare munc quidem 

f) In vol. 1. praeter annotata p. 283. v. 14. scribe. 

μακρὰ et p. 316. v. 19. iun géntus 
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propter. temporis. angustias. non potui, eaque,; indicabo 

in fine voluminis proximi quod stromatorum . qui . re- 

stant libros complectetur. quartum: autem. volumen 

postremam. Clementis scriptionem, quae . Continet , quae- 

sStionem aum. diues saluetur, fragmenta , annotationes. 

criticas ,' indices continebit breuique speramus haec vo- 

lumina iri absolutum. 

"Ser. Lipsiae T 

d. XIV. m. Octobr. Ὁ ^ R. Klotz, phil. doct. 

^"MDCCCXXXL' ^" ; wi durabit ub. 

e 



QI EL EY CP QE. 
116. » , 

Sylb... : TOT , : Poit. 

A A RZANAPEJQIE 

TN 

deri e TEQN ΛΌΓΩΝ Ὁ ΠΡΩ͂ΤΟΣ 

CLEMENTIS ALEXANDRINI 
STROMATUM LIBER PRIMUS. 

{ 

ὧν Ν 

Argumentum. 

Cap, I. | Praefatio perpaucis in principio ^ amissis- quid 
sibi proposuerit auctor exponit quantumque vtlitatis scripto- 

res. legentibus afferant ostendit ($. 1— 18.). — C. II. occur- 
rit quorundam obiectioni vituperantium quod tam mulla e phi- 
losophia desumpta libris suis inserat ($. 19 — 21.). | C. IIT. 

contra sophistas et inutilis scientiae iaclatores (ᾧ, 22 ——24). 

C. IV. humanas aries non minus quam rerum diuinarum scien- 

tiam a deo esse profectas ($. 25— 27.). C. V. philosophiam. 
theologiae ancillri, quod illustrat allegorioa interpretatione hi- 

.Storiae Sarae et Hagaris ($. 28 — 32.). C. VI. institutione 
plerumque non matura bonos. fieri multumque ad virtutem 

conferre. eruditionem ($..33 — 36.). Ο. VII. philosophiam ad 
diuinam virtutem viam aperire eamque nom singularis alicuius 
$cholae, sed eclecticam ($. 37. 38.). C. vL artem sophi- | 

slicam aliasque quae in verbis tantum versentur non perinde 
ytiles esse ($..39— 32.). C. JX. litteras huinaniores ad. scri- 
pturas recle intelligendas esse omnino. necessarias (ᾧ: 43— - 

45.). C. X. maiorem bene faciendi quam bene' dicendi cu- 
ram, esse (δ, 46 — 48.). | C. XI. quaenam sit sapientia mun- 

Clement, lex. vol, IT. A. 



4  CLEM. ALEX. STROM. L.1. €.I. $.3.4. 
í [s » 1 ἵ E ) : ᾿ " 

: $. 3. Ἤδη δὲ καταφαΐνεται ἐκ περιουσίας ὃ σὼ- 
2.» ; M s D - 

T 

τὴρ αὐτὸς ἢ κατὰ τὴν τοῦ λαμβάνοντος δύναμιν, ἣ 
UE] JM "m Uy Y ty qs ; 4 

.δὴ ἐκ συνασχησεὼς., αὔξειν. τοῖς δούχοις τὰ ὑπάρ- 
| 4 "n Ἶ & 

yovra διανείμας, αὖϑις ἐπανελθὼν τιϑέναι λόγον 
2  » c l P & N - 

ὅμετ᾽ αὐτῶν, ὑπηνίκα τοὺς μὲν αὐξήσαντας τὸ ἀρ-' 
, 2 - UTR * ' 

γύριον αὐτοῦ τοὺς ἐν ὀλίγῳ πιστοὺς ἀποδεξάμενος 
? , - 

n 

καὶ ἐπαγγειλάμενος ἐπὶ πολλῶν καταστήσειν εἰς τὴν 
-- * « , “- n ^ ^ 

ToU κυρίου χαρὰν προσέταξεν εἰσελϑεῖν, τῷ δὲ ἀπο- 

χρυψαμένῳ τὸ πιστευϑὲν ἀργύριον εἰς τὸ ἐχδαγνεῖσαι.. 

10καὶ αὐτὸ ὅπερ ἔλαβεν ἀποδιδόντε ἀργὸν, πονηρὲ 
A "T à | zl 

δοῦλε", εἶπεν, καὶ ὀκνηρὲ, ἔδει os βαλεῖν τὸ ἀρ- 
, , 5 ^ 

γύριον μου τοῖς τραπεζίταις, xal ἐλϑὼν ἐγὼ éxopu- 
, N , , c - - 

σάμην ἂν τὸ ἐμόν." ἐπὶ τούτοις ὃ ἀχρεῖος δοῦλος 
3 à 2c 2 , , S413 3h 2 

εἷς τὸ ἐξώτερον ἐμβληθήσεται σχοτυς. OU οὖν tY7 

1δῥυναμοῦ", καὶ Παῦλος. λέγει, ἐν χάριτι τῇ ἐν Χρι- 

στῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ ἐμοῦ διὰ πολλῶν 
" - , re 

μαρτύρων, ταῦτα παράϑου πιστοῖς ἀνϑρώποις, οἵ 
« ^ » ^ Qo í 1 Vra 2) χε ^ 

τινὲς ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι" **). καὶ 

πάλιν, σπούδασον σεαυτὸν δόχιμον παραστῆσαι TOP. 
20 ἌΝ 5: ft) DEL. D 2 WS E "m 

ϑεῶ ἐργάτην. ἀνεπαισχυντον ὀρϑοτομοῖντα τὸν À0-318. 
VERENA 5 2003 ἄμκᾷλ C 3 P 

γον τῆς ἀληϑειας 7 ). ott. 
: , , 

ἢ, 4. El τοίνυν. ἄμφω κηρύττουσι τὸν λύγον, ὃ 
1 - - ε - D - - 

μὲν τῇ γραφῇ; 9 δὲ τῇ φωνῇ, πῶς οὐχ ἄμφω ἀποδε- 
, } SUN A , N - 3. 7 , H 

xréor, ἐνεῤγὺν τήν πίστιν διὰ τῆς ἀγάπης πὲποιημένοι; 

2ότῇ δὲ αἰτίᾳ τοῦ μὴ τὸ ϑέλτιστον ἑλομένυυ ϑεὸς ἀναί- 

τιος. αὐτίκα τῶν μὲν ἐκδανεῖσαι τὸν λόγον ἔργυν ἐστὶν, 
- ΠῚ , 3» C4 7 » b c , i 

τῶν δὲ δοκιμάσαι καὶ ἤτοι ἐλέσϑαι ἡ μή, ἡ χρίσις δὲ 

ἂν αὐτοῖς κρίνεται. ἀλλ ἡ μὲν χηρυχικὴ ἐπιστήμη, 
^ 

- Ας - 

ἢ δέ πως ἀγγελικὴ, ὁποτέρως ἂν ἐνεργῇ, διά τὲ τῆς 

ϑθνειοὺὸς διά τε τῆς γλώττης ὠφελοῦσω" ὅτι ὃ σπεί- 
χείρὺς Oi. Te, τῆς γον T]. CUERO Pis « 

ρων εἷς τὸ πνεῦμα ix τοῦ πνεύματος ϑερίσει ζωὴν 

αἰώνιον" τὸ δὲ καλὸν ποιοῖντες μὴ ἐκκαχῶμεν᾽" np). 
, - s / - , Ἵ ν 

συμβάλλεται γοῦν τά μέγιστα τῷ περιτυχόντι᾽ κατὰ 

5) Cf. Matth. 25, 14 sqq. Luc. 19, 12 sqq. 46) 2 Ti 

moth, 2, 1 sq. **^) Ibid. v. 15. τ) ad Galat, 6, 8 sq. 
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CLEM. ALEX. STROM. 121; 6.1. $.4—6. .5 

τὴν ϑείαν πρόνοιαν, ἀρχὴν πίόστεως, πολιτείας προϑυ- 

μίαν, δυμὴν τὴν ἐπὶ τὴν ἀλήϑειαν, κίνησιν ζητητι-: 

κὴν, ἴχνος γνώσεως, ὃ συνελόντι εἰπεῖν ἀφορμὰς δί- 

dug: σωτηρίας. οἱ δὲ ἐντραφέντες γνησίως τοῖς τῆς 

Ῥ. ἀληϑείας «λόγοις ἐφόδια ζωῆς ἀϊδίου λαβόντες εἰς 

117 οὐρανὸν πτεροῦνται.. ϑαυμασιώτατα τοίνυν. ὃ ἀπό- 

5γ!ριστολος “ἐν navi, φησὶ, εσυνιστάντες ἑαυτοὺς ὡς 

ϑεοῦ διάκονοι, ὡς πτῶχοϊ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, 

ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα xéréyovteg, τὸ στόμα, 
ς - 9 ^7 A c -— 232) x j , » 423» 

10740» ἄνέῳγε πρὸς ὑμᾶς ). ἔδιαυμαρτύρομαι δὲ, 

τῷ Τιμοθέῳ φησὶν ἐπιστέλλων, ἐνώπιον τυῦ. ϑεοῦ 

καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα 

ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς πιροκρίματος μηδὲν. ποιῶν κατὰ 

πρόσχλισιν" *7). Aat | 

45 — $5. "váy τοίνυν ἄμφω τούτω δοκιμάζειν 

σφᾶς αὐτοὺς, τὸν μὲν εἰ ἄξιος λέγειν τὲ καὶ ὕπο-- 

«μνήματα καταλιμπάνειν, τὸν δὲ εἰ ἀκροᾶσϑαί τε καὶ 

“ἐντυγχάνειν δίκαιος. dj καὶ τὴν εὐχαριστίαν τινὲς διᾶ-- 

νείμαντες ὡς ἔϑος αὐτὸν δὴ ἕκαστον τοῦ λαοῦ λα- 

“οβεῖν τὴν μοῖραν ἐπιτρέπουσιν. ἀρίστη γὰρ πρὸς τὴν 

ἀκριβῆ αἵρεσίν τε καὶ φυγὴν ἢ συνείδησις. ϑεμέλιος 

δὲ αὐτῆς βέβαιος «ὀρϑὸς. βίος ἅμα μαϑήσει τῇ κα- 

ϑηκούσῃ, τό τε ἕπεσϑαι ἑτέροις δύχιμασϑεῖσιν ἤδη 

xul χατωρϑωκόσιν ἄριστον πρύς τε τῆς ἀληϑείας τὴν 

25vógow καὶ τὴν κατάπραξιν τῶν. ἐντολῶν. «ὥστε ὃς 

ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον. καὶ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ χυ- 

gíov ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ 

αἵματος τοῦ κυρίου. δοκιμαζέτω δὲ ἄνϑρωπος ἕαυ- 

τὸν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ 

βοποτηρίου πινέτω ***). ἘΝ P. 

{δὲ 6... X«ontia9 o οὖν ἀκόλουθον, ἄρα τῶνϑ19. 

τὴν ὠφέλειαν τῶν πλησίον ἐπανηρημένων, εἶ μὴήβοιι. 

ϑρασέως. καί τισιν ἀντιζηλούμενος ἐπεπήδησεν. τῇ 

25 5).2 Corinth. 6, 4. 10 sq. 56) 1 Timoth, 5, 21. 

?**) 1 Corinth. 11, 27 sq. 
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$9 SCLEM. ALEX! STROM. LI €;T. 4.6.7: 

“διδασκαλίᾳ, εἶ μὴ φιλόδοξος ἢ κοινωνία: τοῦ λόγου, 
ἡ X99 dier | 

- 

-εἴ τοῦτον μόνον κωρποῦται τὸν μισϑὸν τὴν σωδη- 
QU EA v. * og. ] j " be 

píuv τῶν ἐπαϊόντων τό ve μὴ πρὸς χάριν jut, 
δι «Τὰ LÀ κὰν M Υ ’ € ν᾿), τος 

δωροδοκίας ve αὖ διαβυλὴν διαπέφευγεν. ὃ δὲ ῦπο- 

δμνημάτων λαλῶν" οὔτε yup mort ἐγ' λόγῳ: πολα- 

“χείας ἐγενήθημεν" χαϑὼς οἴδατε," φησὶν δυἀπόσεο- ᾿ 
: gi INE " oleo e à GT . e; gs an 

λος, "Lobre [tr] προφάσει πϑεονεξίας, ϑεὸς μάρτυξ, ^ 
».. Sev PRAES ed SCOETE D & t. » 5» 20 « 

οὔτε ζητοῦντες d£ ἀνϑϑώπων δοξὰν ovre ἀφ! ὑμῶν 
ξ Sy ὦ XL 43 2» NECS , Me ^| 424 ee «X LA 

οὔτε, ἀπ ἄλλων. δυνάμεδνοι ἐν βάρει eiat «og «Χρι- 

10010) ἀπόστολοι, ἀλλ᾽ ἐγενήθημεν ἤπιοι τὲν «μέσῳ; 
τ" ; à zl f - 

uev, ὡς ἂν τροφὸς ϑάλπῃ τὰ" ἑαυτῆς “τέχνα *). 

κατὰ ταῦτα δὲ καὶ τοὺς τῶν ϑ είων, “εταλαμβάνον- 

τὰς λόγων mégequkaniéov , εἰ μὴ περιεργίας "ἕνεκεν 

ἱστορήσοντες, ὥσπιρ τῶν πόλεων τὰ ot «odopa ce Ta. 
, - μὰ , 3 T 

158g τόδε ἀφιχνοῖντοι," εἰ ej “μεταλήψεως. χάριν vy 

χυσμικῶν “προσίασιν κοινωνιχοὺς τῶν ἐπιτηδείων qua 
LATET ^ E , - σ΄ - 2 3 €N, LY 

ϑόντες τοὺς καϑωσιωμένους τῷ Χριστῷ; &ÀA vot μὲν 
Le cd E VANPOCUPES T, « « δὲ d joo iadi- 
ὑποχριταὶ xol δὴ ἐάσϑωσοαν" εἰ δὲ τις οὐ Dort 

ES E , “ο 

xewvc, ἀλλ εἶναι On; συνιέναι τὰ κάλλιστο τοῦτον 
y € / ll ) i / 

200010 προσήκει. ΤΌ δ: : pone c vg 
, u x 2» ^" c M cs ^ HI € δὲ hl 

ὃ. 7. Εἰ γοῦν ὁ "μὲν ϑὲρισμὸς πολὺς, οἱ δὲ ἐρ- 
». 4 M , - eL » . " 2 . * od , 

γἄᾶται βρυχεῖς, τῷ" ὄντι δεῖσθαι καϑῴκει ὅπως oti 

- 

Ῥάλιστα πλειόνων ἡμῖν ἐργατῶν" ἐὐπορία γένηται **). 

ἢ γεωργία δὲ διττή» d, μὲν γὰρ ἄγραφος, ἡ δ᾽ ἔγγρα- 
3 iiid d | ΤῸΝ | 

9igoc. δποτέρως δ᾽ ἂν ὃ τοῦ κυρίου ἐργάτης σπείρῃ 

“τοὺς εὐγενεῖς πυροὺς καὶ τοὺς στάχυς αὐξίση ve καὶ 

Solon, ,ϑεῖος ὄντως ἀναφανήσεται γεωργός» ψὲρ- 

“γάζεσϑὲ," φησὶν 0 χύριος,, qe τὴν ἀπολλυμένην 

βρῶσιν; ἀλλὰ τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον" 365), 

ϑυτροφὴ δὲ καὶ 7 διὰ σιτίων καὶ ἡ διὰ λόγων kop: 

βάνεται, καὶ τῷ ὄντε -μακάριοε οἷ &elprvonodi" 4), ot 

τοὺς ἐνταῦϑα xarà τὸν fov xai τὴν “πλάνην πρὸς 

τῆς ᾿ἀγνοίας πολεμιουμένους μεταδιδάσκοντες καὶ μὲ- 

5) 1 Thess, 2, ὅ--8,, **).Cf. Motth. 9, 37. Luc. 

10, 2.  ***) Ioann. 6, 27. Ὁ) Matth. 5, 9. 



-CLEM. ALEX. STROM.1.I.C.l 4.7.8. 7 
, - 2 ^ , M " , ^ , - dia 

τάγοντες εἷς εἰρήνην τὴν ἐν λογῳ xot βίῳ τῷ κατᾷ 
E , y 

τὸν ϑεὸν καὶ τοὺς πεινῶντας δικαιοσύνην" *), voépov- 

τες τῇ τοῦ ἄρτου διανομῇ. εἰσὶ γὰρ καὶ ψυχαὶ ἰδέως 
i : , 

ἔχουσαι τροφὰς, Gi μὲν xaT ἐπίγνωσιν καὶ ἐπιστή- 
» "^ € 4 * 4 Cy» A , * 

ὅμην αὔξουσαι, αἱ δὲ κατά τὴν ἔλληνικὴν γεμομενοΐξ 
, € 2 * ταν - 

ιλοσοφίαν, ἧς καϑάπερ καὶ τῶν καρύων οὐ τὸ πᾶν 
)ς ες x LN" ὟΝ ν € , 2) - Y 

ἐδώδιμον. ὃ φυτεύων δὲ xoi ὁ ποτίζων τοῦ αὖ-- 

ξοντος ὄντες διάκονοι ἵν εἶσι" κατὰ τὴν διακο- 
, €t- $ A] b] 2) A] , M 

γίαν, εἵχαστος δὲ τὸν ἴδιον μισϑὸν λγψεται κατὰ 

τοτὸν ἴδιον xómov. ϑεοῦ. γάρ ἐσμεν συνεργοὶ, ϑεοῦ. 
“ἢ fan Gars. ὩΣ Ὁ ὃ, ᾿ "ox LE! 3 ! 4€ 

γεώργιον, ϑεοῦ oixodo(u ἔστε ^" ), κατὰ τὸν. ἀπό-820. 

στολον. 
Pott. 

εν 8. Οὔχουν οὐδὲ ἀπὸ συγκρίσεως τὸ δοκίμιον 

ποιεῖσθαι τοῖς ὀχροωμένοις ἐπιτρεπτέον, οὐδὲ εἰς 

15ἐξέτασιν ἔκδοτον παραδοτέον τὸν λόγον τοῖς ivr&s: 

ϑροαμμένοις λύγων παντοδαπῶν τέχναις καὶ δυνάμε- 

σιν ἐπιχειρημάτων ὠγκωμένων τοῖς προκατειλημμένδις 

ἤδη τὴν ψυχὴν καὶ μὴ προχεκενωμένοις. ὃ δ᾽ ἂν 
x e 

ἐκ πίστεως ἕληταί τις ἑστιάσαι, βέβωος οὗτος elc 
, , i » ^ , : 

209siuv λόγων παραδοχὴν, κρίσιν εὔλογον τὴν πίστιν' 

χεχτημένος. ἕπεται δὲ ἐνθένδε αὐτῷ ἡ πειϑὼ. ἐκ 
d - y z ^ 

περιουσίας. καὶ τοῦτ᾽ ἣν ἄρα τὸ προφητικὸν ἐκεῖνο" 
2*5 UN Y , 26. D 20-9 assay o0 Α͂..» 

«δὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε" 9*9). ..ρ 
E Rt 1 , s , 

^oiv ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζωμεϑὰ τὸ ἀγαϑὸν πρὸς 

25návvac, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πἴ:: 
΄ 

στεως" T). ἕκαστος δὲ τοὕτων κατὰ τὸν μακάριον 

Ζαβὶδ᾽ εὐχαριστῶν ψαλλέτω: δαντιεῖς μὲ ὑσσώπῳ 
, - t : 

“καὶ καϑαρισϑήσομαι, πλυνεῖς μὲ καὶ ὑπὲρ χιόνα λευ- 
, - 

χκανϑήσομαι, ἀκουτιεῖς μὲ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίασιν 
, -— "κ 

᾿80ἀγαλλιάσονται ὀστᾶ τεταπεινωμένα, ἀπόστρεψον τὸ" 
, , . ^M - 

ὁσωπόν σοὺ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μοὺ καὶ τὰς ἀνο- 
, A- 31 P 7 i M , 2 3 

μίας μοὺ ἐξάλειψον. καρδίαν xadoguv κτίσον ἐν ἐμοὶ 
ς ^ * nd b] l] γ , ^ ? , 

ὃ ϑεὸς, xol πνεῦμα εὐϑὲς ἐγκαίγισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

209) Matth. ὅ, 6. ὄ 45) 1 Corinth, 3, 6— 9. ?**) Iesai. 

7,9. T) ad Galat. 6, 10. , 
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: “μού. “μὴ ἀπορρίψῃς μὲ ἀπὸ ποῦ πρὸσιύπου: σοὺ χαὶ 
40 πνεῦμά σου, τὸ" ἅγιον μὴ “ἀντανέλῃς. ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
᾿ἀπόδος" ἉἩιοὶ τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου: σοὺ καὶ 
πνεύματι ἡγεμονικῷ, στήριξόν με τ U 

ὅϊ.... ὅ..9. Ὃ μὲν οὖν πρὸς παρόντας λέγων xol χρόνῳ. 
δοκιμάζει καὶ κρίσει δικάζει καὶ διαχρίνει τῶν ἄλλων 
τὸν οἷόν τὲ ἀκούειν; ἐπιτηριῦν τοὺς λόγους, τοὺς 
τρύπυυς τὰ ἤϑη, τὸν. βίον, τὰς κινήσεις, τὰς σχέ- 

σεις, TÓ: βλέμμα, τὸ φϑέγμα, τὴν τρίοδον, τὴν πέ- 
P. rga» ,. τὴν πατουμέγην ὁῤὸν; τὴν. καρποφόρον γῆν, 

1118 τὴν. ὑλομανοῦσαν χώραν, τὴν εὔφορον καὶ καλὴν 
ΒΥΠΡ.χαὶ πο τὴν πολυπλ ἀσιάσαι τὸν σπόρον 

δυναμένην. δδὲ δὲ ὑπομνημάτων λαλῶν. πρὸς τὸν 
“Θεὸν ἀφοσιοῦται ταῦτα χεχθαγιὼς ἐγγράφως". μὴ κέρξ 

τόδους ἕγεχαν" μὴ κενοδοξίας "χώφιν,. μὴ προσπαϑείᾳ 

xao c, "μὴ: φόβῳ δουλοῦσθαι, d ἡδονῇ ἐπαίρε- 

090, u μόνης: δὲ τῆς τῶν ἐντυγχανόντων. ἀπωλαύειν 
'σωτήρίας ,.: ἧς οὐδὲ κατὰ τὸ "παρὸν μεταλαμβάνει, 

ἀλλὰ ἐλπίδι ἀπεκδεχόμενος τὴν ἀπὸδοϑησομένην πάνο. 

20106 ἀμοιβὴν παρὰ τοῦ 10v. μισϑὸν τοῖς ἐργάταις 

ao Us Ely: ἀποδώσειν ὑπεσχημένου. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀν- 

πιμισϑίαξ: ἐφέεσϑαι χρὴ τῷ εἰς ἄνδρας. ἐγγράφομένῳ. 

οὗ γὰρ δ᾽ μὲν καυχησάμενος εὐποιέαν TV. ἀμοιβὴν 

ἀπείληψὲν du εὐδοξίας, 9. δὲ τῶν προσηκόντων δὲ 

2ϑἀντιμισϑίαν. πράσσων τι ἤτοι ὡς εὐεργὸς σπεύδων. 

ἀπολαβεῖν" d ὡς κακοεργὸς τὴν ἀμοιβὴν, περειστάμε- 821. 

voc, οὐχὶ τῇ" κοσμιχῆ ἐνέχεται συνηθείᾳ; δεῖ qipost. 

ὡς οἷόν. τε τὸν κύριον μιμεῖσϑαι» οἶτος δ᾽ ἂν εἴη 

ὁ τῷ ϑελήματι τοῦ ϑεοῦ ἐξυπηρετῶν, δωρεὰν λαβὼν, 

ϑοδωρεὰν, διδοὺς ὩΣ" “μισϑὸν. ἀξιόλογον. ̓ ἀπολαμβάνων 

τὴν πολιτείαν᾽ αὐτήν" οὐκ: εἰσελεύσεται δὲ εἰς τὰ 

ἅγια quio9 cua πόρνης" "668 φησίν. 
n$. 10. "ἀπείρηται γοῦν προσφέρειν τῷ cis 

?) Psalm, $1, 12... **) Cf. Mattb. 10, 8. 55$**) Deut, 
23, 2. 8. " 
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στηρίῳ ἄλλαγμα κυνός". ὅτῳ δὲ ἀπήμβλυται κακὴ 

τροφή τὰν κὶ διδασκαλία có τῆς ψυχῆς ὄμμα πρὸς 

τὸ οἰκεῖον φῶς ϑαδιζέτω-. ἐπὶ τὴν ἀλήϑειαν τὴν ty- 

γράφως τὰ ἄγραφα. δηλοῦσαν" i διψῶντες πο-- . 

ὁρεύεσϑε ἐφ᾽ ὥδωρ" As Ἡσαΐας λέγει. καὶ «πῖνε ὕϑωρ 

ἀπὸ σῶν ἀγγείων" PUE ὃ Ξαλομὼν παραινεῖ. ἐν γοῦν 

τοῖς γόμοις ὃ ἐξ. Ἑβραίων φιλόσοφος Πλάτων κε- 

λεύει τοὺς γεωργοὺς μὴ ἐπαρδεῦσαι μηδὲ λαμβάνειν 

ὕδωρ nup ἑτέρων, ἐὰν μὴ πρότερον ὀρύξαντες παρ᾽ 

τθαὐτῶν ἄχρι τῆς παρϑενίου. “καλουμένης ἄνυδρον εὖ-- 

θωσι τὴν γῆν. ἀπορίᾳ. γὰρ ἐπαρκεῖν οὐ δίκβιον, 

ἀργίαν. δὲ ἐφοδιάζειν. οὐ καλὸν, & καὶ φορτίον συν- 

ἐπιτιϑέναι μὲν εὔλογον, συγκαϑαιρεῖν δὲ οὐ προσ-. 

ἥκειν ὄ Πυϑαγόρας ἔλεγεν. συνεξάπτει δὲ ἡ γραφὴ 

1510 ιζώπυρον τῆς ψυχῆς καὶ συντείνει τὸ οἰκεῖον ὄμμα. 

πρὸς ϑεωρίαν τάχα ειέν τε καὶ ἐντιϑεῖσα. οἷον ὃ 

^ ἐγκεντρίζων γεωργὸς,. τὸ δὲ ἐνυπάρχον ἀνακινοῦσα. 

«πολλοὶ γὰρ ἐν ἡμῖν" κατὰ τὸν ϑεῖον ἀπόστολον 

"devel καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. εἰ δὲ. 

ἐϑξαυτοὺς ιδιεεκρένομεν, οὐχ ἂν ἐκρινόμεϑα" ἘΣ 50822. Ὁ 
: $e nds Ἤδη δὲ οὐ γραφὴ εἰς ἐπίδειξιν, τετε- Pott. 

᾿χνασμένη ἥδε ἢ πραγματεία y ἀλλά μοι ὑπομνήματα 

εἰς γῆρας ϑησαυρίξεται, λήϑης φάρμακον , εἰδωλὸν 

ἀτεχνῶς καὶ σκιογραφία TOY. ἐναργῶν καὶ ἐμψύχων 
1 25/celvov, ὧν κατηξιώϑην ἐπακοῦσαι λόγων TE καὶ ; 

ἀνδρῶν μακαρίων καὶ τῷ ὄντε ἀξιολόγων. τοὐτὼν ὃ 
μὲν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος, ὃ ἸΙωνιχὸς,. οἵ δὲ ἐπὶ τῆς με- 

γάλης Ἑλλάδος, τῆς κοίλης ϑάτερος αὐτῶν Συρίας 

ἦν, ὁ δὲ ám lyónvov, ἄλλοι δὲ ἀνὰ τὴν ἀνατο- 

ϑ0λὴν, καὶ ταύτης ὃ μὲν τῆς τῶν “Πσσυρίων, 0 δὲ ἐν. 

Παλαιστίνῃ Ἕβραϊος͵ ἀνέκαϑεν, ὑστάτῳ δὲ περιτυ- 
χὼν, δυνάμει δὲ οὗτος πρῶτος ἦν. ἀνεπαυσάμην 

ἐν Αἰγύπτῳ ϑηράσας λεληϑότα, Σικελικὴ τῷ ὄντι 

5) Fes, 55, 1. 55) Prouerb. $, 15. “55) 1 Corinth. 
10, 31 sq. 
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ἢ μέλιττα, προφητιχοῦ τε καὶ ἀποστολικοῦ λειμῶνος 

τὰ ἄνθη δρεπόμενος ἀκήφατόν vi. γνώσεως χρῆμα, 

τοῖς τῶν ἀκροωμένων ἐνεγέννησε ψυχαῖς:" ἀλλ᾽, οἱ μὲν. 

τὴν ἀληϑὴ τῆς μακαρίας «σώζοντες διδασκαλίας πα- 

ὁράδοσιν εὐθὺς ἀπὸ Πέτρου τε. καὶ Ἰακώβου, ᾿Ιωάν-- 

vov: t€ καὶ Παύλου τῶν ἁγίων ἀποστόλων παῖς παρὰ 

πατρὸς ἐκδεχόμενος, ὀλίγοι δὲ" οἱ πατράσιν ὅμοιοι!" 

$.12. *Hxov δὴ σὺν ϑεῷ καὶ εἰς ἡμᾶς τὰ προ- P. 

yovixà ἐχεῖνα καὶ ἀποστολικὰ καταϑησόμενοι σπέρ-328. 

τοματα" καὶ εὖ oid" ὅτε ἀγαλλιάσονται, οὐχὲ τῇ éx-Pott. 

φρόύσει ἡσϑέντες λέγω τῇδε, μόνῃ δὲ τῇ κατὰ τὴν 

ὑποσημείωσιν τηρήσει... ποϑούσης γὰρ οἶμαι ψυχῆς 
: : 

Tv. μακαρίαν παράδοσιν ἀδιάδραστον φυλάττειν ἢ 

τοιάδε ὑπονύπωσις. ἀνδρὸς. δὲ φιλοῦντος συφίαν 

1ϑεὐφρανϑήσεται πατήρ᾽ *). τὰ φρέατα ἐξαντλούμενα 

διειδέστερον ὕδωρ ἀναδίδωσε; τρέπεται δὲ εἰς φϑο- 

ρὰν ὧν΄ μεταλαμβάνει οὐδείς. καὶ τὸν σίδηρον 7, 

χρῆσις καϑαρώτερον φυλάσσει, ἢ δὲ ἀχρηστίω ἰοῦ 

τούτῳ γεννητική. συνελόντι γὰρ φάναι ἡ συγγύμνα- 

.906/u ἕξιν ἐμποιεῖ ὑγιεινὴν καὶ πνεύμασι" καὶ “σώμασιν. 

πρρόδεὶς ἅπτει λύχνον καὶ ὑπὸ τὸν. εἰόδιον ᾿τίϑησιν, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς λυχνίας φαίνειν 58) τοῖς τῆς ἑστιάσεως 

τῆς αὐτῆς κατηξιωμένοις. τί γὰρ ὄφελος σοφίας μὴ. 

σοιιιζούσης τὸν οἷόν τε ἐπαΐειν; ἔτι τε καὶ ὃ σωτὴρ 

,δσώζει αἰεὶ καὶ αἰεὶ ἐργάζεται, ὡς βλέπει τὸν ποτέ: 

ρα ***). διδάσχων. τις μανϑάνει πλεῖον καὶ λέγων 

συνακροᾶται πολλάκις τοῖς ἐπακούουσιν αὐτοῦ" «εἷς 

jdp. ὃ διδάσχαλος. καὶ τοῦ λέγοντος καὶ τοῦ ἀκροὼ- 

μένου, ὃ ἐπιπηγάζων καὶ τὸν νοῦν καὶ τὸν λόγον, 

80. ᾿{. 13. ἯΙ καὶ οὐ χεκώλυκεν ὃ κύριος ἀπὸ ἀγα- 

ϑοῦ σαββατίζειν, μεταδιδόναι δὲ τῶν ϑείων μυστη- 

ρίων καὶ τοῦ φωτὸς ἐκείνου τοῦ ἁγίου τοῖς χωρεῖν 

δυναμένοις συγκεχώρηκεν. αὐτίκα οὐ πολλοῖς ἀπε- 

3) Prouerb. 29, 3. **) €f, Matth. 5, 25, Marc. 4, 21. 
ki 

Luc. 8, 16. 11, 33. ***) Cf. Ioann. 5, 17. 19. 

LU 
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κάλυψεν ἃ μὴ πολλῶν ἦν, ὀλίγοις δὲ οἷς προσήκειν 
ἠπίστατο. τοῖς οἵοις τε ἐχδέξασϑαι" zul “τυπωϑῆναι 

πρὸς αὐτὰ, τὰ δὲ ἀπόρρητα καϑάπερ ὃ ϑεὸς λόγῳ. 

πιστεύεται, οὐ γράμματε" κἄν τις λέγῃ γεγράφϑαι" 

δ;ούδὲν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερωϑήσεται; οὐδὲ κεχα-" 

λυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφϑήσετωι" *), ἀκουσάτω 
καὶ παρ ἡμῶν ὅτι TQ χρυπτῶς ἐπαΐοντι τὸ xgv- 

niv φανερωϑήσεσϑαι διὰ τοῦδε προεϑέσπισεν. τοῦ 
λογίου, καὶ τῷ παρακεκαλυμμένως τὰ παραδιδόμενα Ὁ 

1007 τε. παραλαμβάνειν δηλωϑήσεται τὸ κεχαλυμμέ- , 
vov ὡς 7j ἀλήϑεια καὶ τὸ τοῖς “πολλοῖς κρυπτὸν, 

Ρ. τοῦτο τοῖς ὀλίγοις “φανερὸν "γενήσεται" ἐπεὶ διὰ τί 

119 μὴ πάντες ἴσασε τὴν ἀλήϑειαν; διὰ τί δὲ μὴ ἦγα!  - 

53γ15.πήϑη 7: διιαιοσύνη,, εἰ πάντων ἡ δικαιοσύνη ; ἀλλὰ 
ióyüp τὰ. μυστήρια μυστικῶς παραδίδοται," ἵνα j ἐν. 
στόματι λαλοῦντος καὶ 0 λαλεῖται" μᾶλλον δὲ οὐκ824, 
ἐν φωνῇ, ἀλλ ἐν τῷ νοεῖσϑαι. δέδωκεν δὲ OPot.s 

ϑεὸς" τῇ ἐκχλησίᾳ «τοὺς μὲν ἀποστόλυυς; τοὺς δὲ 

προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστὰς, τοὺς δὲ ποιμένος 

20:01 διδασκάλους πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἅγίων ἡ 
εἷς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ. σώματος τοῦ 
«Χριστοῦ ἢ. yin 

c & 14. Ἢ μὲν οὖν τῶνδέ μυι τῶν ὑπορμνηρμάξ 

- τῶν γραφὴ ἀσϑενὴς μὲν εὖ οἵδ᾽ ὅτι παραβαλλομένη 

25mpüc τὸ πνεῦμα ἐχεῖνο τὸ κεχαριτωμένον; οὗ κατη- 

ξιώϑημεν ὑπακοῦσαι, εἰκὼν δ᾽ ἂν εἴη ἀναμιμνήξ 

σκουσα τοὺς ἀρχετύπους τὸν ϑύρσῳ πεπληγότα" 
«σοφῷ yàg", qaot, «λάλει καὶ σοφώτερος ἔσται;" 

χαὶ τῷ ἔχοντι δὲ προστεϑήσεται. ἐπαγγέλλεται δὲ 

8000y ὥστε ἑρμηνεῦσαι τὰ ἀπόρρητα ἱκανῶς, πολλοῦ 

yé καὶ δεῖ, μόνον δὲ τοῦ ὑπομνῆσαι, εἴτε ποτὲ ἐκλα- 

ϑοίμεθα εἴτε ὅπως μηδ᾽ ἐκλανϑανοίμεϑα. πολλὰ δὲ 

εὖ οἶδα παρερρίηκεν. ἡμᾶς χρόνου μήκει ἀγράφως 

διαπεσόντα. ὅϑεν τὸ ἀσϑενὲς τῆς μνήμης τῆς ἐμῆς 
; 

*) Matth. 10, 26, "5) Ephes. 4, 11 sq. 
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ἐπικουφίζων yi κεφαλαίων συστηματικὴν exO tou y: ᾿μνής 
μῆς ὑπόμνημα σωτήριον πορίζων ἐμαυτῷς “ἀναγκαίως 
κέχρημαι τῇδε. τῇ ὑποτυπιύσει. ἔστι: py οὖν τινὰ 
μηδὲν ἀπομνημονευϑέντα ἡμῖν, πολλὴ γὰρ: 79 παρὰ 

τοῖς. μακαρίοις δύναμις ἦν ἀνδράσιν» ἔστι δὲ xol 

ἀνυποσημείωτα μεμενηκότα τῷ χρόνῳ, ἀ νῦν ἀπέδρα, 

τὰ δὲ ὅσα ἐσβέννυτο ἐν αὐτῇ μαραινόμενα Tjj δια- 

voli ,, ἐπεὶ μὴ ῥάδιος ἡ τοιάδε. διακονία τοῖς μὴ 'δὲ- 

: δοχιμασμένοις y ταῦτα δὲ ἀναζωπυρῶν. ὑπομνήμασι, 

τοτὰ ψιὲν ἑχὼν παραπέμπομαι. ιἐκλέγων ἐπιστημόνως, 

φοβούμενος. γφάφειν. ἃ καὶ λέγειν. ἐφυλαξάμην». οὔ τί 

που. φϑονῶν ---οὐ γὰρ ϑέμις ---, δεδιὼς δὲ ὁ ἄρα περὶ τῶν 

ἐντυγχανόντων, “μή͵ πῇ. ἑτέρως σφαλεῖεν καὶ noui μά- 

οχαίραν,. ἢ φασὶν οἱ παροιμιαζόμενοι, ὀρέγοντες εὕρε- 

16 ϑώμεν.. εν οὐ. γὰρ. ἔστι τὰ. γραφέντα μὴ. ἐκπεσεῖν. 

; καίτοι ἀνέκδοτα. ὑπό " ἐμοῦ μεμενηχότα, κυλιόμενα. 

.inodà ἀεὶ μόνῃ μιᾷ χρώμενα τῇ ἐγγράφῳ φωνῇ πρὸς 

τὸν. ἐπανερύμενον οὐδὲν. πλέον παρὰ τὰ γεγραμμένα 

ἀποκρίνεται" δεῖται γὰρ ἐξ ἀνάγχης βοηϑοῦ ἤτοι τοῦ 

2οἐγγραψαμένου ἢ καὶ ἄλλου. τοῦ εἰς τὸ αὐτὸ ἴχνος 

ἐμβεβηκότος, á 

j. 15. "Ear V rg αἰνίξεταί μοι γραφὴ, 
xii τοῖς μὲν παραστήσεται, τὰ δὲ μόνον ἐρεῖ, πει- 

ράσεται δὲ καὶ λανϑάνουσα εἰπεῖν καὶ ἐπικρυπτομένη 

25bepijvat καὶ δεῖξαε σιωπῶσα. τά τε πυρὰ τῶν ἐπι- 

σήμων δογματιζόμενα αἱρέσεων παραϑήσεται, καὶ 

τούτοις ἀντερεῖ πάνϑ' ὅσα προοικονομηϑῆναι καϑής- 

ζει τῆς κατὰ τὴν ἐποπτικὴν ϑεωρίαν γνώσεως, ἢ Ρ. 

προβή ἤσεται. ἡμῖν͵ κατὰ τὸν εὐκλεῆ καὶ σεμνὸν. 17,6325. 

βϑομαραδόσεως. κανόνα ἀπὸ τῆς τοῦ χύσμου γενέσεως οι. 

προϊοῦσιν ἀναγχαίως ἔχοντα προδιαληφϑῆναι τῆς C 

φυ σικὴς ϑεωρίας προπαρατιϑεμένη καὶ τὰ ἐμποδὼν 

ἱστάμενα τῇ ἀχολου ϑίᾳ προαπολυ ομένη, ὡς ἑτοίμους 

ἔχειν τὰς ἀχοὰς πρὸς τὴν παραδοχὴν τῆς γνωστικῆς 

πυραδύσεως προχεχαϑαρμένης τῆς γῆς ἀπό τὲ τῶν 

ἀκαγϑῶν καὶ τῆς πόας ἁπάσης γεωργικῶς εἰς κατα- 

e. 



CLEM. ALEX; STROM, L. I. C.I. j. 15-—47. 13 

φύτευσιν. ἀμηελῶνος" "ἀγὼν γὰρ καὶ ὃ «90a yay: καὶ 
μυστήῤφια: τὰ πρὸ μυστηρίων y οὐδὲ ὀχνήσει συγχρής. 

σασϑαι, φιλοσοϊρίας καὶ τῆς" ἄλλης προπαιδείας τοῖς 
'καλλίστοις τὰ ὑπομνήματα wjniv. τοὺ γὰρ μόνον. 
δόύ, Ἑβραίους καὶ τοὺς ὑπὸ vópov" ᾿κατὰ τὸν ἀπό-. 
ὅτολον κἐὔλογὸν Ἰουδαῖον γενέσθαι, ἀλλὰ xol διὰ 
τοὺς Ἕλληνας “ξλλὴνα, ἵνα" πάντας χερδάνωμιεν" 9). 

κάν. τῇ πρὸς Ἰαολουσσαεῖς ἐπιστολῇ s, ουϑετοῦντες," 

' γράφει, «πάντα. ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες ἐν πάσῃ. 
1000gíe , j»a Hoover πάντα ὄλλύφμον τέλειον : 

ἐν Χριστῷ" ὅρῳ; 
$546. Mouóta δὲ καὶ ἄλλως. τῇ τῶν ὑπομνη- 

μάτων: ὑποτυπώσει τὸ γλαφυρὸν τῆς ϑεωρίας. αὖ- 
τίκα καὶ 3 τῆς 'χρηστομαϑίας περιουσία οἷον. ἣδυ- 

᾿ τόσμά τί ἐστὶν παραπεπλεγμένον ἀϑλήτοῦ βοώματι, 

οὐ τρυφητιῶντος, ὄρεξιν 0€ ἀγαϑὴν φιλοτιμίαν λαμ- 
βάνοντυς. ψάλλοντες γοῦν τὸ ὑπέρτονον τῆς σεμινό- 
τητος ἐμμελῶς ἀνίεμεν. καϑάπερ δὲ οἱ ϑουλόμενοι 
δήμῳ πϑοσομιλῆσαι διὰ κήρυκος τοῦτο πολλάκις ποι- 

Ζθοῦσιν ὡς μᾶλλαν' ἐξάκουστα γενέσϑαι τὰ λεγόμενα, 

οὕτω κἀνταῦϑα". πρὸς πολλοὺς γὰρ ἡμῖν ὃ λόγος δ. 
πρὸ αὐτῆς τῆς παραδόσεως λεγόμενος τῆς συνήϑαυς. 

-διὸ δὴ παραϑετέον δύξας τε καὶ φωνὰς τὰς ἐμβοώ-: 

σας παρ᾽ ἕκαστα αὐτοῖς, δὲ ὧν μᾶλλον οἱ" ̓ἀκούον- 

2ὅτες ἐπιστραφή σονται. καὶ δὴ συνελόντι φάναι, ἐν 

πολλοῖς γὰρ, τοῖς μαργαρίταις τοῖς μικροῖς ὃ εἰς; ἐν 

δὲ πολλῇ τῶν ἰχϑύίων ἄγρᾳ ὃ καλλιχϑίς: χρόνῳ δὲ 

καὶ πόνῳ τἀληϑὲς ἐχλάμψει ἀγαϑοῦ παρατυχόντος ᾿ 

βοηϑοῦ, óc ἀνϑρώπων yàg ϑεώϑεν αἱ πλεῖσται" εἐὐ- 

δθεργεσίαι χορηγοῦ νται. 
$47. “Πάντες μὲν οὖν ὅσοι ταῖς ὄψεσι κεγρή-- 

μεϑα, ϑεωροῦμεν τὰ "Q^ 'σπίπτοντα αὐταῖς" ἄλλοι 

δὲ ἄλλων ἕνεκα. αὐτίκα οὐχ ὁμοίως ϑεωρεῖ τὸ P.326. 

πρόβατον ὃ μάγειρός τε καὶ ὃ ποιμήν. ὃ μὲν yagPott. 

5) 1 Corinth, 9, 20 sq. *") Coloss. 1, 28. 

Clement. Alex, vol. II." B 
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e zio» doti πολυπραγμονεῖ, ὃ δὲ εἷς εὐγένειαν τηρεῖ. 
τὸ γάλα τοῦ προβάτου ὃ μέν. τις ἀμελξάτω; εἰ χρή- 

ζει τροφῆς, τὸν μαλλὸν κειράτω, εἶ σκέπης" δεῖται. 
dé μοι καὶ τῆς ᾿Ελληνικῆς xgnovou od iac δ᾽ χαρ- 

ὅπὸς. προχωφείτω.. οὐκ οἶμαι γάρ τινα οὕτως εὐτυχῆ 
γραφὴν ἡγεῖσϑαι, à μηδεὶς ἀντερεῖ, ἀλλ᾽ ἐκείνην ς 
εὔλογον “Ψομιστέον, ἢ undc. εὐλύγως. ἀντερεῖ. - καὶ 
πρᾶξιν ἅμα καὶ ἀἵρεσιν ἀποδεκτέον 0v τὴν ἀμεμφῆ, 

Ρ. ἀλλ ἣν οὐδεὶς εὐλόγως καταμέμφεται. οὐκ. εὐθὺς 
420 δ᾽. & vic μὴ προηγουμένως ἐπιτελεῖ, κατὰ περίστασιν ; 

51. αὐτὸ ποιεῖ ἀλλὰ οἰκονομούμενός τι ϑεοσόφως καὶ 
συμπεριφερόμενος: ἐνεθγήσει. οὔτε “γὰρ. ὃ. ἔχων τα 
ἀρετὴν χφήξει τῆς ἐπὶ τὴν ἀρετὴν ἔτι ὁδοῦ, οὐὔϑ᾽. 
ἐρρωμένος ἀναλήψεως. καϑάπερ γὰρ οἱ γεωργοὶ προ- 

1δαρδεύσαντες τὴν γὴν, οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς τῷ ποτίμῳ 

τῶν παρ᾽ Ἕλλησι λόγων προαρδεύομεν τὸ γεῶδες 
αὑτῶν, ὡς παραϑέξασϑαι τὸ καταβαλ λόμενον σπέρμα 

πνευματικὸν καὶ τοῦτο εὐμαρῶς ἐκϑρέψαι δύνασϑαι. 

$ 18. ΠΕεριέξουσι δὲ οἱ στρωματεῖς ἀναμεμι- 

“2Ζογμέγην τὴν ἀλήϑειὰάν τοῖς “φιλοσοφίας δόγμασι, μᾶλ- 

λον δὲ ἐγκεκαλυμμένην καὶ ἐπικεχρυμμένην, καϑάπερ 
τῷ λεπύρῳ τὸ ἐδώδιμον τοῦ καρύου" ἁρμόζει yàg - 
οἶμαι τῆς ἀληϑείας τὰ σπέρματα μόνοις φυλάσσε- 
σϑαι τοῖς τῆς πίστεως γεωργοῖς. οὐ λέληθεν δέ με 

2όχαὶ τὰ ϑρυλούμενα πρὸς τινὼν ἀμαϑῶς. ψοφοδεῶν 
χρῆναι λεγόντων περὶ τὰ ἀναγκαιότατα καὶ συνέχοντα 
τὴν πέστιν καταγίνεσϑαι , τὰ δὲ ἔξωϑεν καὶ περιττὰ 
ὑπερβαίνειν μάτην ἡμᾶς τρίβοντα καὶ κατέχοντα περὶ 
τοῖς οὐδὲν “συμβαλλομένοις πρὸς τὸ τέλος. οἱ δὲ καὶ 

ϑοπρὸς κακοῦ ἂν τὴν φιλοσοφίαν, εἰσδεδυκέναι τὸν βίον 
νομέζουσιν ἐπὶ λύμῃ τῶν ἀνθρώπων πρός τινος εὗρε- 
τοῦ πονηροῦ. ἐγὼ δὲ ὃ ὅτι μὲν 7 κακία κακὴν φύσιν 
ἔχει καὶ oU ποτ᾽ ἂν καλοῦ τινὸς ὑποσταίη γεωργὸς 
γενέσϑαι, nag ὅλους ἐνδείξομαι τοὺς στρωματεῖς Ρ.- 
αἰνισσόμενος ἀμῃγέπῃ ϑείας ἔργον προνοίας xoi32T. 
φιλοσοφίαν. Pott. 
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028i 19. Ὑπὲρ. δὲ τῶν ὡπομνημάτων τῶν περιει- 

"ληφότων “κατὰ τοὺς ἀναγκαίους χαιροὺς τὴν Ἕλληνι- 

'κὴν δόξαν τοσοῦτόν φημὶ τυῖς φιλεγκλήμοσι" πϑῶτον 

Spév & xai: ἄχρηστὰς εἴη. φιλοσοφία, εἰ εὔχρηστος ἢ 

τῆς ᾿ἀχρηστίας- βεβαίωσις ,: εὔχφηστος " ἔπειτα οὐδὲ 

χαταψηφίσασθϑαι τῶν Ελλήνων οἷόν vtt ψιλῇ τῇ" περὶ 

οὐ σῶν δογματισϑέντων «αὐτοῖς χρωμένους φράσει, μὴ 

ενοδυνέμβαίΐνοντας εἰς τὴν κατὰ μέρος ἄχρι συγγνώσεως 

τοἐχκάλυψεν. πισαὸς "γὰρ. εὖ μάλα 0 per ἐμπειρίας 

ἔλεγχος, ὅτι καὶ τελειυτάτη ἄπόδειξις. εὑρίσκεται" ἢ 

γνῶσις τῶν κατεγνυδμένων. : πολλὰ δι οὖν καὶ qua] 

συμβαλλύμενα «εἰς τέλος συγκοσμεῖ τὸν. τεχνίτην, καὶ 

ἄλλως 4 πολυμαϑία διασυστατικὴ τυγχάνει τοῦ 7ta- 

1δρατιϑεμένου τὰ κυριώτατα vdy δογμάτων πρὸς πειϑὼ 

τῶν ἀκροωμένων ϑαυμασμὸν ἐγγεννῶσα τοῖς κατη- 

χουμένοις καὶ πρὸς τὴν ἀλήϑειαν συνίστησιν. 

00$ 20. ζ“ξιόπιστος δὲ ἣ τοιαύτη ψυχαγωγία, δὲ 

ἧς κακουμένήν οἱ φιλομαϑεῖς παραδέχονται τὴν ἀλή- 

202v, πρὸς 10. μήτε αὖ; τὴν φιλοσοφίαν λυμαίνεσϑαι 

, φὸν βίον ψευδῶν πραγμάτων καὶ φαύλων ἔργων δηΞ 

μιουργὸν ὑπάρχουσαν, ἥν τινες διαβεβλήκασιν ἀλη- 

ϑείας οὖσαν εἰξόνα ἐναργῆ, ϑείαν δωρεὰν “Ἕλλησι 

δεδομένην, μήτε ἡμᾶς ἀποσπᾶσϑαι τῆς πίστεως ;; οἷον. 

.25üná τινος ἀπατηλοῦ τέχνης καταγοητευομένους, ἀλλ 

ὡς ἔπος eua, “περιβυλῇ πλείονι χρωμένους, ἀμῃ- 

γέπῃ δωγγυμνωσίάν aua “πίστεως ἀποδεικτικὴν ἐχκπο- 

οίζεσϑαι. ναὶ μὴν καὶ συναφὴ τῶν δογμάτων διὰ 

- qc ἀντιπαραϑέσεως τὴν ἀλήϑειαν μνηστεύεται, δὲ 

30jc ἐξηκολούϑηκεν ἢ γνῶσις,. οὐ χατὰὼ προηγούμενον 

᾿λόγον τῆς φιλοσοφίας παρεισελϑούσης ; διὰ δὲ τὸν 

ἀπὸ τῆς γνώσεως καρπὸν ἡμῶν βέβαιον λαμβανόν- 

των πεῖσμα τῆς ἀληϑοῦς καταλήψεως δια τῆς τῶν 

“ἑπονοουμένων ἐπιστήμης. σιωπῶ γὰρ ὗτι οἵ στρω- 
Ba 
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ματεῖς τῇ πολυμαϑίᾳ σωματοποιούμενοι κρύπτειν 
τύψε τὸ τῆς γνώσεως βούλονται σπέρματα. 

$. 21. Καϑάπερ. οὖν ὃ τῆς ἄγρας ἐρωτικὸς ζη- 
τήσας, ἀνιχνεύσας, ἐρευνήσας, κυνοδρυμήσας αἱρεῖ 

ὅτὸ. ϑηρίον., οὕτω καὶ τἀληϑὲς γλυκύτητι φαίνεται 
ξζητηϑὲν. καὶ πόνῳ πορισϑέν.. τί δή ποτ' οὖν ὧδε 

| διατετάχϑαι φίλον ἔδοξεν εἶναι τοῖς “ὑπομνήμασιν; 
ὅτι μέγας ὃ κίνδυνος τὸν ἀπύῤρητον ὡς ἀληϑῶς vic P. 
ὄντως φιλοσοφίας λόγον: ἐξορχήσασϑαι "τοῖς ἀφει-3828." 

τοδῶς πάντα ειὲν ἀντιλέγειν ἐϑέλουσιν οὐκ ἐν δίκῃ, Pott. 
πάντα δὲ ὀνόματα καὶ ῥήματα ἀπορρίπτουσιν οὐ-- 
δαμῶς κοσμίως, αὑτούς TE ἀπατῶντες. καὶ, τοὺς ἐχο-- 
μένους αὐτῶν ,γοητεύοντες. ««Ἐϑραῖοι μὲν γὰρ ση- 
ῥεῖα. αἰτοῦσιν ,᾿ ἢ φησὶν ὃ ἀπόστολος, ελληνες δὲ 

τόσοφίών. ζητοῦσι" *). 

Cap. III. 
$. 23. IloMc δὲ ὃ τοιόσδε, ὄχλος: οἵ μὲν αὖ- 

τῶν ἡδοναῖς δεδουλωμένοι ἀπιστεῖν ἐϑέλοντες γελῶσι 
τὴν ἁπάσης σεμνότητος ἀξίαν ἀλήϑειαν, τὸν βάρ- 

Ξόβαρον ἐν παιδείᾳ τιϑέμενοι, οἵ δέ τινες σφᾶς αὐ-᾿ 
τοὺς ἐπαίροντες ᾿διαβολὰς τοῖς λόγοις ἐξευρίσκειν βιά- 

ζονται, ζητήσεις ἐριστικὰς ἐκπορίζοντες, λεξειδίων 
ϑηράτορες, iara τεχνυδρίων, ἐριδαντέες xoi ipav- 
τελικτέες, ὑ “1βῥδηρίτης ἐκεῖνός φησιν᾽ στρεπτὴ 

2όγὰρ M CHCUM » φησὶ, βροτῶν" 
ὶ πολέες δ᾽ ἔνι μῦϑοι" 

παντοίων ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνϑα καὶ ἔνϑα, 
καὶ 

| δπποῖόν x εἴπῃσϑα ἔπος, τοῖόν x ἐπακούσαις ῬΝ: 
ϑοταύτῃ γοῦν ἐπαιρόμενοι τῇ τέχνῃ οἱ xaxoda(uovtc 
σοφισταὶ τῇ "σφῶν αὐτῶν ᾿στωμυλλόμενοι τερϑρείᾳ, 
ἀμφὶ τὴν «διάκρισιν τῶν ὀνομάτων καὶ τὴν ποιὰν 
—— 

5) 1 Corinth, 1, 22. 59) Hom. lliad, v, v. 248 — 250. 
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τῶν ̂ ME ἐῶν oovOeotv- τε καὶ ἱπερίαλοκὴν:- τὸν πάντα 

πογυύμενοι, βίον. τρυγόνων ἀναφαίνονται λαλίστεροι" 

κνήϑοντες i) χαὶ γαῤγαλίζοντες υὐχ ἀνδρικῶς, ἐμοὶ 

δοχεῖν, "τὰς. ἀχοὰς τιῶν κυίσασϑαι γλιχυμένων, πο-- 

ὅταμὸς “ἀτέχνων ῥημάτων, γοῦ: δὲ σταλαγμὺς,. ἀμέξ 

ἐ λει καὶ χκαϑάπερ τῶν παλαιῶν" “ὑποδημάτων. τὰ μὲν 

ἄλλα αὐτοῖς ἀσϑενεῖ καὶ διαρρεῖ, HOT δὲ ἡ γλῶσσα 

ὑπολείπεται. j rye 

$..23. ᾿Παγκάλως. Ó ̓ Αϑηναῖος ἀποτείνεται καὶ 

τογράφει Ζύλων' 

P. εἰς γὰρ γλῶσσαν δρᾶτὲ καὶ εἷς ἔπη αἱμιύλου ἀνδρός" 

121  Τεὶς ἔργον δ᾽ οὐδὲν γιγνόμενον M dw 

Sylb. ὑμῶν o εἷς μὲν ἕχαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι | βαίν yet, 329. 

σύμπασιν 0* ὑμῖν χαῦνος ἕνεστι γύος. s 0 Pott. 

1510010 ποὺ αἰνίσφεται T) σωτήρ (06 ἐκείνη φωνή" αἵ 

ἀλώπεκες φωλεοὺς. ἐχδυσιν, ὃ δὲ υἱὸς τοῦ ἀν »ϑρίώπου͵ ἱ 

οὐκ ἔχει. ποῦ tv xepaÀnv χλίνῃ" ad μόνῳ γὰρ 

οἴμαι τῷ πιστεύοντι, diced vd τῶν ἄλλων 

τῶν πρὸς τῆς γραφῆς ϑηρίων εἰρημένων, ἐπάγα- 

Ὡοπαύεται τὸ κεφάλαιον TOV ὄντων, “ὃ χρηστὸς xol 

ἥμερος λόγος, , ̓ ὃ δρασσύμενις τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ, 

“πανουργίᾳ ἀὐτῶν: κύριος᾽ JO μόνος γινώσκει τοὺς 

διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι elo, μάταιοι" ΠΩΣ σο- 

φοὺς δή ποὺ τοὺς σο(ιδτὰς". τοὺς περὶ τὰς λέξεις 

φόχαὶ τὰς τέχνας περιττοὺς καὶ οὔσης τῆς γραφῆς. 

$. 24. Ὅϑεν οἱ Ἕλληνες καὶ αὐτοὶ «τοὺς περὶ. 

ὁτιοῦν ᾿πολυπράγμονας σοφοὺς. ἅμα καὶ σοφιστὰς 
παρωνύμως κεκλήκασί. Κρατῖνος γοῦν ἐν. τοῖς “40-: 
χιλόχοις: ποιητὰς καταλέξας ἔφη" 

80 «οἷον σοφιστιῶν. σμῆνος" ἀνεδιφή σατε. ΩΣ 

Ἰυφῶν τε ὁμοίως" Ó κωμικὸς. iv. αὐλῳδοῖς αὐεύδωλ 

ἐπὶ ῥαψῳδῶν καὶ ἄλλων vy λέγειν" * 
Ῥ 

*) Cf. 2 Timoth. 4, 3. **) Matth. 8, 20, Luc. 9, 58. 

?*?) Iob. 3, 13. 1 Corinth, 3, 19 5q. Psalm. 92, 1t. 

/ 
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xal γὰρ εἰσελήλυϑεν -— 
πολλῶν σοφιστῶν ὄχλος ἐξηρτημένος. ᾿. . 

n) τούτων καὶ τῶν παραπλησίων ὅσοι τοὺς κενοὺς 
-«μεμελετήκασε λόγους ἡ ϑεία γραφὴ παγκάλως λέγει. 
$ ἀπολῶ τὴν σοφίαν. τῶν σοφῶν καὶ τὴν σύνεσιν τῶν 
συνετῶν ἀϑετύσω᾽ *).: ᾿ ᾿ $ 

] ) f Y ) 

Cap. IV. 

δι 25. Ὅμηρος δὲ καὶ τέκτονα σοφὸν καλεῖ **) καὶ 
περὶ τοῦ ΠΙαργίτου, εἰ δὴ αὐτοῦ, ὧδέ πως γράφει" 

3. ν ? N -- 10 τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ σκαπτῆρα ϑεοὶ ϑέσαν, ovr ἀρο-Ῥ. 
(0 7400 . * 330. 

[c πεν ἢν ὠφὰν , 2 € / ; D 

οὔτ᾽ ἄλλως Ti σοφον" πάσης δ᾽ ἡκαϑτανε τέχνης. Fott. 
'€ * ἐ ) 1 LI f. 

Ἡσίοδος γὰρ τὸν κιϑαριστὴν “νον παντοίας σοφίας 

γράφων. duri). δὲ 0 προφήτῃς «Τὸ μυστήριον," 

ayogevet. ὅτε δὲ δοφίαν. ὁμωνύμως καλεῖ Jj γραφὴ; 

πᾶσαν τὴν 'κοσμικὴν εἶτε ἐπιστήμην dre τέχνην" ἀλ- 

λαι δέ εἰσιν αἱ καὶ ἐπισύνϑεσιν ἀγϑρωπίνῳ. λογι- 

σμῷ ἐπινενοημέναι, καὶ ὡς 9só9ev dj τεχνικὴ καὶ d 

250097). ἐπίνοια, σαφὲς ἔσται παραϑεμένοις τήνδε τὴν 

χέξιν" c, xal: ἐλάλησεν χύριος πρὸς liar λέγων" 

ἰδοὺ ἀναχέκληκα τὸν. Βεσελεὴλ. τὸν. τοῦ Οὐρὶ, "τὸν 

"OQ c φυλῆς Tota, καὶ ἐνέπλησα ταὐτὸν πνεῦμ 
20, τῆς φυλῆς , Vi ᾳ μ 

ϑεῖον σοφίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης “ἐν. παντὲ 

ϑοξργῳ ᾿διανοεῖσϑαι καὶ ἀρχιτεχτονῆσαι; ἐργάζεσθαι τὸ. 

χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸν. χαλκὸν" καὶ τὴν 

7e) Fesai. 29, 14. 1 Corinth. 1, 19. 55} ef. lliad. o. 

v. 411, 955) Hesiod. Foy. καὶ ἡμέρ. v. O47. T) Daniel. "Ἢ 

27 sq. ; ^ 
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t TA ^ Xs »j ' ^ , DN 

tsm Sov «xod. τὴν ztooquQav xot τὸ  xoxzmoy oo 

«ὰ “λιϑουργικὰ καὶ τεκτονικὴν τῶν ξύλων ἐργάζεσϑαι, 

ug “καὶ ἅπαντα τὰ ἔργα᾽᾽ ἢ. ἱ οὐ, 

sine θυ οὐ πετοι ἐπιφέρει καϑολιχὺν δὴ. λόγον, 

5 καὶλυπαντὶ τῷ συνετῷ καρϑέᾳ δέδωκα σύνεσιν" "τοῦυ- 

«φέστιν. τῷ οἵῳ. τε ἐπιδέξασϑαε πόνῳ καὶ συνασκήσει. 

πάλιν. Te ae. διαρρήδην. ἐξ. ὀνόματος κυρίου.-γέγρα- 

“πται τοῦ καὶ σὺ «λάλησον. πᾶσε τοῖς «σοφοῖς, τῇ. δια- 

ofa y oc ἐνέπλησα, πνεῦμα αἰσϑήσεως **)* «ἔχουσι 

Ἰθμέν τι οἰκεῖον φύσεως ἰδίωμα οἱ ισοφοὶ τῇ διανοίᾳ» 

λαμιβάνουσι δὲ πνεῦμα αἰσϑήσεως παρὰ τῆς “χυριω- 

ἀάτης σοφίας διττὸν ἐπιτηδείους σφᾶς αὐτοὺς. πάρα- 

στήσαντες. οἱ μὲν γὰρ τὰς βαναύσους μετιύόψτες 

τέχνας τοῦ περὶ τὰς αἰσϑήσεις ἀπολαίουσι περιττοῦ, 

Ιϑἀχοῆς μὲν ὃ κοινῶς λεγόμενος μυυσικὸς, ἁφῆς δὲ ὃ. 

πλαστικὸς, καὶ φωνῆς ὃ ὠδιχὸς, ὀσφρήσεως ὃ μυ- 

-geyuxócy ὕψεων ὃ τῶν εἶ ταῖς σφραγῖσιν ἐντυπωμά:- 

τῶν" τοφευτικός. οἱ δὲ ἀμφὶ τὴν παιδείαν. διατρί- 

βοντες τὴν συναίσϑησιν χορηγοῦνται, ικαϑ' ἣν τῶν 

2ομέτρων. οἱ ποιηταὶ καὶ τῆς λέξειος οἱ. σοφισταὶ xul 

«τῶν συὐλλογισμῶν οἱ διαλεκτικοὶ καὶ οἱ φιλόσοφοι 116 

"Xuv.oxüro0g ϑεωρίας ἀντιλαμβάνονται., | εὑρῤετικὸν 

γὰρ “αἱ ἐπινοητιχὸν" ἡ συναίσϑησις ἐπιβάλλειν. πιϑα--Ῥς 

ic " ἀναπείϑουσα, συναύξεί δὲ τὴν ἐπιβολὴν ἡ εἰςβ81. 

2δἐπιστήμην συνάσκησις. oo 9 SY τὺ Ὁ τ ΡΟ, 

ες δ 27.. Εἰκότως. τοίνυν. δ᾽ ἀπόστολος πολυποίκε-" 

λὸν εἴρηκεν τὴν σοφίαν τοῦ ϑεοῦ Y) πολειμιερῶς: καὶ 

σιολυτρόπως Ὁ) διὰ τέχνης; 0926: nta v uomo, διὰ πέρ τ" 

(TEC, διὰ προφητείας, τὴν ἑαυτῆς - ἐνδἐικνυμένην 

δοδύνωμιν elg υτὴν ἡμετέραν" εὐεργεσίαν". ὅτε, πᾶσα 

σοφίᾳ παρὰ "κυρίου καὶ uev - αὐτοῦ “ἐστὶν εἰς σὸν 

αἰῶνι "δ: 1); H φησὶν D ue Ἰησοῦ "Soq i. Hv eo 

τὴν φρόνησιν" τήν τὲ αἰσϑησιν. ἐπικαλέσῃ: μεγάλῃ τῇ 

(29.8) Exod. 30, 2:--6... 55} Ibid. 28, 3. .***):Cf. Ephes. 
8, 10. i) Cf. ad Hebr. 1, t. 11) Eccles. 1, 1. 
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"φωνῇ καὶ ζητήσῃς αὐτὴν ὥσπερ ἀργυρίου ϑησαυ- 

ροὺς καὶ προϑύμως yv ιάσῃς, νοήσεις θεοσέβειαν 

καὶ αἴσϑησιν. ϑείαν εὑρήσεις" Ὦ: πρὸς ἀντιδιαστο- 

λὴν' τῆς κατὰ φιλοσοφίαν αἰσϑήσειης εἴρηκεν. ó ngo- 

ὁφήτης ; ἣν μεγαλοςφυῶς καὶ “Ῥμεγκλοπρεπῶς ἐξερευνᾶν. 

διδάσκει: dc Tv ἐπὶ τὴν ̓ϑεοσέβειαν: προκοπήν" ἀν- 

τέϑηκχεν oiv αὐτῇ τὴν y ϑεοσεβείᾳ αἴσϑησιν. τὴν 

γνῶσιν αἰνισσόμενος καὶ: Tut. λέγων" (0: γὰρ ϑεὸς. 

δίδωσι σοφίαν ἐχ τοῦ ἑαυτοῦ στύματοξ᾽ αἰσϑησίν «€ 
1050 χαὶ φρόνησιν δαὶ ϑησαυρίζει τῤολο βοή-- 

9uuv^ ; τοῖς γὰρ ὑπὸ φιλοσοφίας δεδικαιωμένοις 

βοήϑεια ϑησαυμβεύμν καὶ ἧ "εἰς ϑεοσέβειαν συναί- 

03,016. 

189 7 PT : Gap. V. 

$. 28. Ἦν. "μὲν οὖν πρὸ τῆς τοῦ κυρίου παρου- 

σίας εἰς δικαιοσύνην Ἕλλησιν ἀναγκαία φιλοσοφία, 

γυνὶ δὲ χθησίμη πρὸς ϑεοσέβειαν γίνεται, προπαι- 

δεία τις οὖσα τοῖς τὴν. πίστιν óc ἀποδεΐξεως xag-- 

20z0vpévotc , Ctt ὃ ποῦς. σοὺ," gnoiv , οὐ μὴ προσ- 

κόψῃ" m, ἐπὶ "τὴν πρόνοιαν ad. xal. ̓ ἀναφέροντος, 

ἐάν τε “Ἑλληνικὰ ji: ἐάν τε ἡμέτερα. πάντων μὲν γὰρ 

αἴτιος. τῶν καλῶν ὃ ϑεὸς; ἀλλὰ τῶν μὲν κατὰ προή- 

γούμενον ὡς τῆς τὲ διαϑήκης. τῆς παλαιᾶς καὶ τῆς 

P. νέας, τῶν δὲ κατ᾽ “ἐπακολούϑημα. ὡς τῆς φιλοσο- 

122 φίας. τάχα δὲ καὶ προηγουμένως τοῖς Ἕλλησιν ἐδόϑη 

Sylb.zóre ngiv 4 τὸν κύριον: καλέσια καὶ τοὺς. Ἕλληνας, 

nid eye γὰρ" καὶ αὐτὴ τὸ Ἑλληνικὸν | ὡς ὁ γύμος 

τοὺς “Εβραίους εἰς -Χριστόν. ***). "προπαρασχευάζεεν 

30roívvv. ἢ φιλοσοφία προοδοποιοῦσα τὸν vaó Χριστοῦ 

“τελειούμενον. αὐτίκα «τὴν σοφίαν." ΟΡ Σαλομῶν, 

περιχαράκωδόν ^ φησίν, «καὶ puis σε; στε- 

5) Prouerb. 2; 3— 7... 55) Ibid, 3, 23. 555) Of. ep. 
ad Galat. 3; 24. NN, "m 1 
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usd Sue ORGANE URE Y 
φάἄνῳ “δὲ "τρυφῆς ὑπερασπίσει σε *),. ἐπεὶ xol σὺ 

m JM PTUCST t RUM . 

τῷ JouxO ὑπερυχυρώσας" αὐτὴν διὰ φιλοσοφίας καὶ 

πολυτελείας, ὑρϑῆς" ἀνεπίδατον τοῖς σοφισταῖς τη- 
/ - QR at : , 

pode. 2e qu iciuieab i | E 
, r4 ia v os 1 c - - 4 

5$ 29: Mía μὲν οὖν d τῆς ἀληϑείας 000c ἀλλ᾽ 
2. i - 7 m UN 4 

εἷς αὐτὴν χαϑάπερ eg ἀένναον ποταμὸν ἐκρέουσι τὰ 
PEG ᾿ς δ. via 2 / 3 » ! » 

δεῖϑρα ἄλλα ἄλλοθεν. ἐνθέως. οὐν τἄρα εἰθηται" 

“ἄκουε υἱέ pov καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους," φησίν, 
fe S a of 9 , Ce o N AL 
.iv« σοὶ γένωνται πολλαὶ. δδοὶ βίου; ὁδοὺς γὰρ. 

1ϑσοφίας διδάσκω σε, ὕπως. μὴ ἐχλίπωσίν. σε ot πη-382." 

γαὶ **) αἵ τῆς αὐτῆς ἐχῤλίζουσαι γῆς. οὐ δὴ μό-Ῥοίι. 

vov évóg τινος δικαίου ὅδοὺὶς πλείωνας σωὡτηρίους 

κατέλεξεν, ἐπιφέρει δὲ" ἄλλας πολλῶν πολλὰς δικαίων 
. ἕς -ς - . 

δδοὺς, μηνύων ὡδέ πως" αἱ δὲ δδοὶ τῶν δικαίων 
OPI Y , 22 χεχχλᾷ 5 Kx x» x L ς 2 

τοὐμοίως φωτὶ λυμπουσιν )- εἶεν. ὃ ἀν xot ot év- 

τολαὶ καὶ αἵ προπαιδεῖαι, 000). καὶ ἀφορμαὶ τοῦ 
72 c ^ c€ ' à 30 / 

βίου. Ἦν Ἱερουσαλήμ» Ἰερουσαλήμι, ποσάκις ἡϑέλησα 

ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σοὺ, ὡς ὄρνις τοὺς γεοσ- 
fe? Jg ^ A 25-0 ce do » € , 

σούς 1). ἐρουσαλὴμ δὲ ὅρασις εἰρηνῆς. ἑρμηνεύε- 

20rgi. δηλοῖ τοίνυν πρυφητιχῶς τοὺς εἰρηνικῶς ἔπο- 

πτεύσαντυς πολυτρόπως εἰς κλῆσιν παιδαγωγεῖσϑιαι. 
, y ) / * 3 ) [4 , , 3o 

τί οὖν; ἠθέλησε μὲν, οὐκ ἠδυνήϑη δέ" ποσάκις δὲ T 

ποῦ; δὶς, διά τε, προφητῶν καὶ διὰ τῆς παρουσίας. 
» c H 

πολύτροπον μὲν οὖν τὴν σοφίαν dj ποσάκις ἐνδείκνυται 
» , 

25AÉEwe καὶ χαϑ' ἕνα ἕκαστον τρόπον ποιότητύς τε χαὶ 
" LA - 

- - 

πυσότητος πάντως. σώζει τινὰς, ἔν τε τῷ χρονῷ, ἔν. 

τε τῷ υἱῶνι, ὅτι πνεῦμα κυρίου πεπλήρωκε τὴν οἰκου- 

μένην τ). κἄν τις βιαζόμενος "λέγῃ" UU] πρόσεχε 
, r 

φαίλῃ γυναικὶ, μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων. γυ- 
€ p» 3 n 

βογαικὸς πόρνης; τὴν ᾿Ελληνικὴν εἶναι παιδείαν, enu 
, m Cim c ^ ἢ " 

κουσάτω τῶν ἑξῆς"  moóc καιρὸν λιπαίνει, σὸν 

φύρυγγα," φησὶ, φιλοσοφία δὲ οὐ κολαχεύει:. τίνα 
/ ^ γ 

΄ 

τοίνυν αἰνίσσεται τὴν ἐκπορνεύσασαν; ἐπιφέρει ῥητῶς" 
΄ 

*) Prouerb. 4, 8sq. “5) Ibid. v. 1054, v. 21, 545) Ibid. .. 
v. 18. 4) Matth, 23, 37. Luc. 18, 34. Tt) Sapient. 1, 7. 

LI 
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«τῆς γὰρ ἀφροσύνης. οἱ πόδες κατάγουσι τοὺς X9U- 

μένους αὐτῇ μετὰ ᾿ϑάνατον εἰς “«Ἄιδην,,, τὰ δὲ ἴχνη 

αὐτῆς οὐχ ἐρείδεται." μακρὰν. οὖν. ποίησον ἀπὸ τῆς 

ἄφρονος ἡδονῆς τὴν σὴν δδὸν, «(ἡ ἐπιστῇς ϑύραις 

δοΐκων. αὐτῆς, ἵνα. μὴ ngog: ἄλλοις τὴν σὴν ζωήν." 

καὶ ἐπιμαστυρεῖ" e ra μεταμέλήσει aol. ἐπὶ γήρως, 

ἡνίχα ἂν κατατριβῶσέ σου σάρκες. σώματος" τοῦτο 

γὰρ τέλος τῆς ἄφρονος ἡδονῆς. xol ταῦτα μὲν ταύ- 

τῇ; ὑπηνίκα. δ᾽. ἂν qd, «μὴ πολὺς ἰσϑι πρὸς ἀλ- 

-10Xorgíav" 7;. χρῆσϑάι piv, οὐκ, ἐνδιατρίβειν δὲ xol : 

ἐναπομένειν τῇ κοσμικῇ παιδείᾳ παραινεῖ,,. προπαι- 

| δεύει γὰρ τῷ κυριακῷ λόγῳ τὰ κατὰ τοὺς προσήχοντας 

καιροὺς ἑκάστῃ γενεᾷ ' συμφερόντως δεδομένᾳ. | 2/01 

γάρ τινες τοῖς φίλτροις. τῶν ϑεραπαιγίδων δελεὰ-- 

1σϑέντες ὠλιγώρησαν "τῆς δεσποίνης φιλοσοφίας, ᾿ καὶ 

χατεγήρασαν οἱ μὲν αὐτῶν ἔν μουσιχῇ, οἵ δὲ ἐν γεω-Ὁ. 

μετρίᾳ, ἄλλοι δὲ ἐν γραμματικῇ, οἵ πλεῖστοι δὲ év333. 

- βητθρικῇ. : Pott. 

$. 30. “λλ ὡς τὰ ἐγκύκλια μαϑήματα συμ- 

2οβάλλεται πρὸς φιλοσοφίαν τὴν δέσποιναν αὐτῶν, 

οὕτω καὶ φιλοσοφία αὐτὴ πρὸς σοφίας κτῆσιν συν- 

εργεῖ. ἔστι γὰρ ἡ μὲν φιλοσοφία ἐπιτήδευσις, 1j 

σοφία δὲ ἐπιστήμη. ϑείων καὶ ἀνθρωπίνων καὶ τῶν 

τούτων αἰτίων. χυῤία τοίνυν ἢ σοφία τῆς φιλοσο-" 

25plag ὡς ἐχείνη τῆς προπαιδείας. εἰ γὰρ ἐγκράτειαν 

φιλοσοφία ἐπαγγέλλεται γλώσσης τε καὶ γαστρὸς καὶ 

τῶν ὑπὸ γαστέρω, xal ἔστι δὲ αὐτὴν αἱρετὴ, σε- 

ἐινοτέρα φανεῖται καὶ κυριωτέραν εἰ ϑεοῦ τιμῆς τε 

καὶ γνώσεως ἕνεχεν ἐπιτηδεύοιτο. τῶν εἰρημένων paga 

30rvoíav παρέξει ἡ γραφὴ διὰ τῶνδε" Σάρρα στείρα 

ἦν πάλαι, “βραὰμ δὲ γυνὴ, μὴ τίκτουσα ἡ Σάρρα 

τὴν ἑαυτῆς παιδίσκην ὀνόματι "Ayag τὴν “4 ἰγυπτίαν 

εἰς παιδοποιίαν ἐπιτρέπεε τῷ ᾿Αβραύμ. 4$ σοφία᾽ 

τοίνυν ἢ τῷ πιστῷ σύνοικος. πιστὸς δὲ εὐλογίσϑη 

*) Proueib. ὅ. v. 2—3. 8. 5. 8 sq. 11. 20. 
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; ; ; ; 
- ᾿βραὰμ καὶ. δίκαιος. στείρα ἦν Ert καὶ ἄτεκνος κατὰ 

τὴν γενεὰν ἐκείνην, μηδέπω μηδὲν ἐνάρετον ἀποκυ- 
"€ x sd 4 "A NP. í A 5 

ἦσασα τῷ loud, ἠξίου" δὲ εἰκότως. τὸν ἤδη και- 

ρὸν ἔχοντα προχοπῆς τῇ κοσμικῇ παιδείᾳ" “«ϊγυπτος 

δδὲ ὃ κόσμος ἀλληγορεῖται, συνευνασϑῆναι πρότερον, 

ὕστερον δὲ καὶ αὐτῇ προσελϑόντα κατὰ τὴν ϑείαν 

πρόνοιαν γεννῆσαι τὸν Ἰσαάκ. : E 
: c . ,ὔ 

ξ. 31. Ἑρμηνεύει δὲ ὃ Φίλων τὴν μὲν '4γαρ Ὁ. 

παροίκησιν, ἐνταῦϑα γὰρ εἴρηται, «μὴ, πολὺς3884. 

10/09: πρὸς ἀλλοτρίαν" *), “τὴν Σάρραν δὲ «ἀρχήνθοα, 
» N , 

μου ἔνεστιν οὖν προπαιδευϑέντα ἐπὶ τὴν ἀρχιχω- 
- ἄγειν 

τάτην σοφίαν ἐλϑεῖν, ἀφ᾽ ἧς τὸ ᾿Ισραηλιτικὸν. γένος 

αὔξεται. ἐξ ὧν δείκνυται διδαχτικὴν εἰναι τὴν σο- 
, [4] H^ »* ^ 2 - - » po. 

qíav, ἣν μετῆλθεν “βραάμ, £x τῆς τῶν οὐρανίων 

ió9£ac μετιὼν εἰς τὴν κατὰ ϑεὸν πίστιν τε καὶ δι- 

καιοσύνην. Ἰσαὰκ δὲ τὸ αὐτομαϑὲς ἐνδείκνυται, διὸ 
ε B c C - 

καὶ Χριστοῦ τύπος εὑρίσκεται. οἵτος μιᾶς γυναικὸς 

ἀνὴρ τῆς Ῥεβέκκας, ἣν ὑπομονὴν μεταφράζουσιν. 
, wv , & 2 ^ , € » } 

πλείοσι δὲ συνέρχεσϑαι ὃ Ἰακὼβ λέγεται ὡς ὧν ἀἄσκη- 

20:26 ἑρμηνευόμενος, διὰ πλειόνων δὲ καὶ διαφερόντων 

αἱ ἀσκήσεις δογμάτων, ὅϑεν καὶ Ἰοραὴλ οὗτος με- 

τονομάζεται ὃ τῷ ὄντι διορατικὸς ὡς ἂν πολύπειρός 
"E "Ὁ » 2) » VY , 

. τὲ xul ἀσκητικός, εἴη δ᾽ ἄν τι καὶ ἄλλο δηλουμξ- 

γον διὰ τῶν τριῶν προπατόρων κυρίαν εἰναι τὴν 

 Ξόσφρυγῖδα τῆς γνώσεως ἐκ φύσεως καὶ μαϑήσεως. καὶ 
" , - 

ἀσκήσεως συνεστῶσαν. ἔχοις δ᾽ ἂν καὶ ἄλλην εἰκόνα 
- 2 , LN , ΔΎ UN ^8 Ü - 

τῶν εἰρημένων τὴν Θήμαρ ἐπὶ τριόδου καϑεσϑεῖσαν 
fs D 

xal πόρνης δόξαν παρασχοῦσαν, ἣν ὃ φιλομαϑὴς 
7 L4 ^ (€ [4 € A » 4 

Ρ. Ἰούδας — δυνατὸς δὲ £ggmveósvou — 0 μηδὲν &oxenvovP. 

123 χαὶ ἀδιερεύνητον καταλιπὼν ἐπεσκέψατο καὶ n906335. 
4 , 

Sylb.u2tv ἐξέκλινεν, σώζων τὴν πρὸς τὸν ϑεὸν Ópo-Pott. 
λογίαν. : j 

SN c 
$4. 32, Διὰ τοῦτο καὶ 0 Mfgadu παραζηλούσης 

^ , y E 

τῆς Σάρρας τὴν Ἄγαρ παρευδοκιμοῦσαν αὐτὴν ὡς 

/*) Prouerb. ὅ, 20. - 
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^ s , 2 ef , A. τῇ - É 

ἂν τὸ χρήσιμον ἐκλεξάμενος. μόνον. τῆς. κοσμικῆς φι- 
€ 

E 

RW 28,7 ] / 3 - dis n 

λοσοφίας ". ἰδοῦ ἢ παιδίσκη ἐν ταῖς χερσί σοῦ, 
- 3 2 C » 03. 3» ; - 4 

χρῶ αὐτῇ ὡς ἄν σοι ἀρεστὸν ἢ, *), φησὶ δηλῶν. ὅτε 

ἀσπάζομαι μὲν τὴν κοσμικὴν παιδείαν χαὶ ὡς νεωτέ- 

ὅραν καὶ ὡς σὴν ϑεραπαινίδα,, τὴν δὲ ἐπιστήμην τὴμὸ 
ς , 

σὴν ὡς. τελείαν. δέσποιναν: aiu καὶ σέβω. καὶ ἐκάξΞ 

κωσὲν αὐτὴν Nággu" ἴσὸν τῷ ἐσωφρόνισε καὶ ἐνου- 

ϑέτησεν. εὖ yovv εἴρηται" ιπαϊδείας ϑεοῦ, υἱὲ, μὴ 

ὀλιγώρει, «μηδὲ, ἐκλύον ὑπ᾽. αὐτοῦ ἐλεγχόμενος, ὃν 

τογὰρ ἀγαπᾷυχύριος παιδεύει, μυστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν : 
e ) /i 2) xx 2 ἀλλ F- ἢ , 

ὃν παραδέχεται" 9*). κατ᾽ ἄλλους uévror γε τόπους 
2d , 4 " à »- 

ἐξεταζόμεναι αἵ προειρημέναι γραφαὶ ἄλλα μυστήρια 
, , 

- 

μηνύουσι παρεστάναι. φαμὲν τοίνυν ἐνθένδε: γυμνῷ 
΄ 5 : , » τ 

τῷ λόγῳ τὴν φιλοσο(ρίαν ζήτησιν ἔχειν περὶ ἀληϑείας 
- - , ^ 

ióxai τῆς τῶν ὄντων φύσεως, ἀλήϑεια δὲ αὕτη περὶ 
€ c , $24 5 Ὥ 395-2 2 € 24 ak 

ἧς δι κύριος αὐτὸς εἶπεν" «ἔγώ εἰμι ἢ ἀλήϑεια » 

τήν τὲ αὖ προπαιδείαν τῆς ἐν Χριστῷ ἀναπαύσεως 

"γυμνάζειν τὸν νοῦν καὶ διεγείρειν τὴν σύνεσιν ἀγχί- 
- ' MN / ) RO 

voutv. γεννῶσαν ζητητικὴν διὰ φιλοσοφίας ἀληϑοῦς., ' 

07v εὑρόντες, μᾶλλον δὲ εἰληφότες, παρ᾽ αὐτῆς τῆς 
y » 

ἀληϑείας ἔχουσιν οἱ μύσται. ἫΝ 

Cap. VI. t 

$..33. Πολλὰ δ᾽ ἡ ἑτοιμότης πρὸς τὸ τὰ δέοντα 
^ b 

^ 

δρᾶν διὰ τῆς προγυμνασίας συμβάλλεται. εἴη δ᾽ ἂν 

2όγυμνασία τῷ νῷ τὰ νοητά. τριττὴ δὲ j τούτων φύ- 

σις ἕν τε πόσοις καὶ πηλίκοις καὶ λεκτοῖς ϑεωρουμένη.. 
Ἃ - 32554 - 

ὃ yàg ἀπὸ τῶν ἀποδείξεων λόγος ἀκριβῆ πίστιν ἐντί- 
- - - - et b] 

ϑησι τῇ ψυχῇ τοῦ παρακολουθοῦντος, στε μηδ᾽ 

ἂν ἄλλως ἔχειν τὸ ἀποδειχϑὲν οἴεσϑαι, τοῖς TE αὖ 

30)? ἀπάτην ὑποτρέχουσιν ἡμῖν ὑποπίπτειν οὐκ ἐᾷ. ἐν 
- , 

- 

τούτοις οὖν. τοῖς μαϑήμασιν ἐχκαϑαίρεταί τὲ τῶν 

“ Genes. 16, 6. — **) Prouerb. 3, 11 sq. Hebr. 12, 

5 sq.  *?*) Ioann, 14, 6. : 
- 

z 

& 
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αἰσθητῶν καὶ ἀναζωπυροῦται 5. ψυχὴ, ἵνα δή ποτε 

ἀλήϑειαν δειδεῖν δυνηθῇ. τροφὴ γὰρ καὶ ἡ παίδευ-- | 

δι 5, χρηστὴ σσωζομένη. φύσεις ἀγαθὰς ποιεῖ, καὶ Ρ. 

: φύσεις αἱ χρησταὶ τοιαύτης παιδείας ἀντιλαμι-83θ., 

s ἜΤΙ ἔτι, βελτίους τῶν πρότερον φύονται εἴς τεΡοῖί, 

«τὰ ἄλλα. καὶ εἰς τὸ “γεννᾶν, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

ζώοις. διὸ καὶ φησίν" QUA πρὸς τὸν μύρμηκα, ὦ 

ὀκνηρὲ, καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος" 25). ue «7103 

Ajv. καὶ παντοδαπὴν ., ἐν τῷ. ἀμήτῳ παρατίϑεται 1 

105 00c τὴν τοῦ χειμῶνος. ἀπειλὴν «τὴν τροφὴν᾽ 29. 

πορεύϑητι πρὸς τὴν μέλισσαν χαὶ ιάϑε ὡς ἐργάτις 

ἐστὶ, καὶ αὐτὴ γὰρ πάντα τὸν λειμῶνα MO BRE 
fy κηρίον yoQ. 05 x eNSA 

€ 

. 34. Εἰ δὲ (ἐν τῷ ταμείῳ εὔχῃ" νη, ὡς ὃ 
τὐχύριος, ἐδίδαξε ἢ πνεύματι προσχυνεῖν᾽ ὭΣ οὐκέτι 
περὶ τὸν οἶκον εἴη ἂν μόνη 7j οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ 

περὶ τὴν ψυχὴν τίνα 1€ ἐπινεμητέον αὐτῇ καὶ ὅπως 
καὶ ὁπόσον, τίνα τε ἀποϑετέον καὶ ἀποϑησαυριστέον 
εἰς αὐτὴν, καὶ ὅτε ταῦτα προχομιστέον καὶ πρὸς 

2ροὕστινας. οὐ γὰρ φύσει; μαϑήσει δὲ oi καλοὶ χά- 

ΕΥ̓ γαϑοὶ γίνονται, καϑάπερ ἰατροὶ καὶ κυβερνῆται. 
ὁρῶμεν. γοῦν κοινῶς ot πάντες τὴν ἄμπελον xo 

P τὸν ἵππον, ἀλλ ὃ μὲν γεωργὸς εἴσεται, - εἶ «ἀγαϑὴ 
A πρὸς ̓ χαρποφορίαν Ἶ κακὴ ἡ ἄμπελος, καὶ ὃ ἱππι- 

| 95nóc ἄϑυμον ἢ ταχὺν διαϊρίνει ῥᾳδίως. τὸ δ᾽ ἀλ-. 
|* λοὺῦς παρ ἄλλους εὖ πεφυκέναι πρὸς ἀρέτὴν ἐπιτη- 

δεύματα μέν τινα τῶν οὕτω πεφυκότων παρὰ τοὺς 
ἑτέρους ἐνδείκνυται ; τελειύτητα δὲ xaT ἀρετὴν οὐδ᾽ 
ἡντινοῦν τῶν ἄμεινον φύντων κατηγορεῖ, ὁπότε xol 

᾿80οΐ καχῶς πεφυκότες πρὸς ἀρετὴν τῆς προσηκούσης 
παιδείας τυχόντες ὦ ὡς ἐ ἐπίπαν καλοχάγαϑίας ἤνυσαν, 
καὶ αὖ τὰ ἐναντία ot ἐπιτηδείως φύντες ἀμελείᾳ γε- 

H 

*) Prouerb. 6, dogs 95) Matth, 6, 6. —***) Ioann. 
4,23. - δ 

— Clement, Alex. vol, i C 
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ὀνασι καχοί. φύσει δ᾽ οὖ χοινωνικοὺς χαὶ δικαίους 

0 ϑεὸς ἡμᾶς ἐδημιοῦ ογήσεν.. ἘΣ 

$.35. Ὅϑεν οὐδὲ τὸ δίχαιον ἐκ ide φαί: 

γεσϑαι τῆς ϑέσεως ῥητέον, ἐχ δὲ τῆς ἐντολῆς ἄνα-᾿ 

ὀζωπυρεῖσϑαι, τὸ τῆς δημιουργίας ἀγαθὸν νοητέον, 

μαϑήσει παιδευϑείσης τῆς ᾿νυχῆς ἐθέλειν. αἱρεῖσϑαι 

τὸ κάλλιστον". ᾿αλλὰ καϑάπερ καὶ ἄνευ γραμμάτων 

πιστὸν εἶναι δυνατύν φαμεν, οὕτως συνεῖναὶ τὰ ἐν 

τῇ πίστει λεγόμενα οὐχ οἷόν τὲ μὴ μαϑόντα, ὅμολο-.. 

1θγοῦμεν. τὰ μὲν γὰῤ εὖ λεγόμενα πρυσίεσϑαι, τὰ 

δὲ ἀλλύτρια μὴ προσίεσθαι. οὐχ ἁπλῶς 7 πίστις, 

ἀλλ᾽ ἥ περὶ τὴν μιάϑησιν πίστις ἐμποιεῖ. εἰ δ᾽ 

Mig. ἀπαιδευσία τε ἅμα καὶ ἀμαϑία τὴν ᾿ἐπιστή- 

μὴν τῶν ϑείων xol ἀνϑρωπίνων ἐντίϑησι τῇ δι- 

τόδαδκαλίᾳ. ἀλλ᾽ ὡς ἐν πενίᾳ βίου ὀρϑῶς ἔστι" βιοῦν, 

οὕτω δὲ καὶ ἐν. περιουσίᾳ. ἔξεστιν, καὶ ον ἅμα! 

καὶ ϑᾶττον σὶν 17. ̓ 'προπαιδείᾳ ϑηράσαι ἄν τίνα τὴν 

ἀρετὴν ὁμολογοῦμεν. οὐδὲ" δίχα τούτων. ἀϑήρατον 

οὖσαν, πλὴν καὶ τότε "τοῖς μεμαϑηκύσι, καὶ τὰ 

Ὡθαϊσϑητήρια συγγεγυμνασμένοις M rer: μὲν γὰρ PP. 

φησὶν 0 Σαλομὼν., «ἐγείθ εἰ Pac; 00 otc δὲ ζωῆς337. | 

“φυλάσσει 7 παιδεία" E ὡς μὴ, ἀπατηϑῆναι, ὡς T x) a. Pott. 

πῆναι πρὸς. τῶν ἐπὶ βλάβῃ τῶν ἀχροιμμιέγων xux0- 

τεχνίαν ἠσκηχότων. παιδείᾳ 'δὲ ἀνεξέλεγχτος 'πλα- 

Ὡδνᾶται᾽, S) e φησὶν, xol χρὴ "μετεῖναι. τὸ ἐλεγχτικὸν. 

“εἶδος ἕνεκα τοῦ τὰς δόξας τὰς Ap mi διακρούε- 

σϑαι τῶν σοφιστῶν. 
ξ..36.. Εὖ γοῦν καὶ νάξαρχος ὃ εὖ ̓ δαιμονικὸς ὦ ἐν 

τῷ περὶ βασιλείας γράᾳ εἰ" πολὺμαϑείη χαρτὰ. “ἐὲν 

300g Met κάρτα δὲ βλάπτει τὸν ἔχοντα " ὠφελέει. “μὲν, 

τὸν δεξιὸν ὄντα; "βλάπτει δὲ τὸν ῥηϊδίως qaréovta 7 

πᾶν ἔπος κὴν παντὶ δήμῳ. χρὴ δὲ χαϊροῦ μέτρα 

εἰδέναι, σοφίης γὰῤ οὗτος ὅρος. 000r, δὲ καὶ ϑύ- 

rou ἀείδουσιν, ἢ ἤν πῃ πεπνυμένην. ἀείδωσιν, οὐ 

.9) Cf. Hebr. ὅ, 14. “5) Prouerb. 11, 12.1. 
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| τιϑέμενοι᾽ ἐν νυ ΐῃ j γνώμην δ᾽ ἔχουσι μωρίης. καὶ 
᾿ Ἡσίοδος" 
ΟΡ Movoáov, αἵτ'. ἄνδρα πολυφραδέοντα τιϑεῖσαι 
| 194 3íomov, αὐδήεντα᾽ 
᾿5γ1}. εὔπορον. μὲν γὰρ ἐν λόγοις τὸν πολυφράδμονα λέ- 

je δεινὸν δὲ "τὸν αὐδήεντα Ἢ» καὶ ϑέσπιον τὸν 
ἔμπειρον. καὶ idein καὶ τῆς ἀληϑείας ᾿ἐπιστή-- 

τ: : . na 

ΜΉΝ 2 Cap." VIL. 

10. j. 37. Καταφαίνεται τοίνυν προπαιδεία 5 ὲἜλ- 
ληνικῆ, oov. καὶ᾿ αὐτῇ φιλοσοφίᾳ ϑεόϑεν ἥκειν εἰς 
ἀνθρώπους οὐ κατᾷ προηγούμενον, ἀλλ. ὃν τρόπον 
D ὑετοὶ καταρήγνυνταιι. εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαϑὴν καὶ" 

; εἷς τὴν χοπρίαν καὶ ἐπὶ τὰ δώματα, βλαστάνει δ᾽, 
150ptofu£ : καὶ nóu καὶ "mvgüc , φύεταί ve xal. ἐπὶ 
TV μνημάτων͵ συχῆ καὶ d τι TOY ἀναιδεστέρων 

* δένδρων, καὶ" rus gvónéru υἐν. τύπῳ᾽ προκύπτει τῶν 
 ἀληϑῶν » ὅτε xe αὐτῆς. τοῦ; ὑετοῦ ἀπέλαυσε δυνά- 
uec, ἀλλ᾽ οὐ "τὴν αὐτὴν ἔσχηκε" χᾶριν τοῖς ἐν τῷ 

Progr φυεῖσιν ἤτοι" ξηρανϑέντα. ἢ ἀποτιλϑέντα. xal 
δὴ τχἀνταῦϑα, ᾿χρησιμεύει ἧ τοῦ σπύρου πάῤα- 
"βολὴ **), 4» ὃ χὔριος ἡρμήνευσεν. - eic γὰρ δι τῆς 
d» ἀνθρώποις γῆς γεωργὸς n vade σπείρων". d 
“καταβολῆς xóopov. τὰ ϑρεπτικὰ σπέῤματα, ὃ τὸν 

“2ϑκύριον xu. ᾿ἕχαστον. καιρὸν ἐπομβρίσας λόγον,. οἱ 
καιροὶ δὲ xal οἱ τόποι οἱ δεκτικοὶ τὰς διαφορὰς ἐγέν- 
γνήσαν.. ἄλλως τε ὃ γεωργὸς οὐ πυροὺς μόνον,, καί 
τοι καὶ τούτων πλείους εἰσὶ διαφοραὶ, σπείρει δὲ καὶ 
τὰ ἄλλα σπέρματα, κριϑάς τε καὶ κυάμους καὶ zu- P. 

3000» PU gusta. καὶ τὰ κηπευύμενα χαὶ τὰ ἀνϑευ- 338. 
τικὰ σπέρματα" τῆς αὐτῆς. δὲ γεωργίας καὶ 7 qv-Pott. 

*).Cf. Hom. Odyss. x, v. 136. *") Cf. Matth. c. 13. 
" Marc. c. 4. T 

€ 2 
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SO NOT νι 5 , E v$. τοις e ^ , 

τουργίὼ ἐργάζεσθαι ὅσα εἷς αὑτά Te τὰ φυτωριῶ 

καὶ εἰς παραδείσους xol τὰ ὡραῖα καὶ ὅλως nuv- 

τοίων δένδρων φύσιν καὶ τροφήν. ὡσᾳύτως δὲ οὐχ 
c 

c 

δ ἢ ποιμενικὴ μόνη, ἀλλὰ καὶ ἡ Bovzolaxr,, innorgo- 
, 

- ' E 

δῳιχή te xol xvvorgoqux) καὶ μελισσουργικὴ τέχναι 
- ^ , - je 10 VI 

πᾶσαι, συὐνελόντι δ᾽ εἰπεῖν, ἀγελοκομίκή τε καὶ ζωο-- 
M , - - À 

τροφικὴ ἀλλήλων μὲν τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον διαφέ- 
c - - NT S , 

Qovot, πλὴν αἱ πᾶσαι βιωφελεῖς, φιλοσοφίαν δὲ οὐ 
N N ES j P dé ' D » x 

τὴν Στωϊκὴν λέγω ovóé τὴν Πλατωνιχὴν ἢ τὴν 
» , , ν 2 N 2440 € » ἢ 

10Ἐπιχούρειόν τὲ καὶ “Πριστοτελικὴν, ἀλλ 000 εἰρθήται 

παρ ἑκάστῃ τῶν αἱρέσεων τούτων καλῶς δικαιο- 
^ , — " , * à — 

σύνην μετὰ εὐσεβοῦς ἐπιστημῆς ἐχδιδάσκοντα,, τοῦτο 
F : , , 

σύμπαν. τὸ ἐκλεχτικὸν φιλοσοφίαν | quet. o ὕσα δὲ 

ἀνθρωπίνων | λογισμῶν ἀποτεμόμενοι πᾳρεχάραξαν, 

«ὅὁταῦτα οὐκ ἄν nott Otia εἴποιμ᾽ ἂν. ; 
» Y NM ) ^ - c » 

$..38. Ἤδη δὲ κἀκεῖνο. σκοπῶμεν, ὡς εἰ 'ποτξ 
- - 53 - " 

οἱ μὴ ἐπιστάμενοι διαβιοῦσι καλῶς εὖ ποιεῖν, εὖ-- 

| ποιίᾳ γὰρ περιπεπτώχασιν, ἔνιοι δὲ xal εὐστοχοῦσι 
ὰ M , 2 ^ 4-9 , , ) D ^ 

διὰ συνέσεως εἰς τὸν περὶ ἀληϑείας λόγον. — donata 

1 

^ Ὺ 
, 

"n .- 

2002 οὐχ iE ἔργων ἐδικαιώϑη., - ἀλλ᾽. ἐκ πίστεως" ἢ. 

οὐδὲν οὖν ὄφελος αὐτοῖς μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ βίαυ 

xüv εὐεργεῖς ὦσι νῦν, εἰ μὴ πίστιν ἔχοιεν. διὰ τοῦτο 

γὰρ “Ἑλλήνων φωνῇ ἡρμηνεύϑησαν αἱ γραφαὶ , ὡς μὴ 

πρόφασιν. ἀγνοίας προβάλλεσθαι δυνηϑῆναι ποτὲ αὖ- 

251006, οἵους τε ὕντας ἐπαχοῦσαι καὶ τῶν παρ ἡμῖν, 

ἢν μόνον ἐθελήσωσιν. ἄλλως τις περὶ ἀληϑείας λέ- 

γει, ἄλλως ἡ ἀλήϑεια ἑαυτὴν ἑρμηνεύει. ἕτερον στο- 

yacuóc ἀληϑείας, ἕτερον ἡ ἀλήϑεια, ἄλλο ὁμοίωσις, 

Ἴλλο. αὐτὸ τὸ ὃν, καὶ ἢ μὲν μαϑήσει καὶ ἀσκήσει 

ϑθπεριγίνεται, ἡ δὲ δυνάμει καὶ πίστει. δωρεὰ γὰρ 

ἡ διδασκαλία τῆς ϑεοσεβείας, χάρις δὲ ἡ πίστις. 

ποιοῦντες γὰρ τὸ ϑέλημα γινώσκομεν. εὐνοίξατε 

οὖν", φησὶν 5; γραφὴ, «τύλας δικαιοσύνης, ἵνα "ἕν 
es v » 2442 

αὐταῖς εἰσελϑὼν ἐξομολογήσωμαι τῷ. κυρίῳ. ἀλλ 

*) Cf. Roman. c. 4. 
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. , 4 - 
, ; t 

* h Y Ν 9 20€ , έν τ -ρω E 

αἱ μὲν dg δικαιοσύνην ὅδοὶ πολυτρόπως διύζοντὸς 
- -A-— ὥς ΞΘ. 2 ^ , "4 b. y, * 

τοῦ ϑεοῦ ἀγαϑὸς γάρ — πολλαί τὲ xat ποιχίλαι καὶ 
r 1€ v4 . , 

ἐρουσὰϊ͵ εἷς τὴν xvgíoy. δδόν τὲ καὶ πυλην. ἐὰν δὲ. 
4 d: T» 

E 

. χὴν βασιλικὴν ve καὶ ᾿αὐϑέντιχὴν εἰσύδον ζητῆς,5859. 
s LO ΤῸ et € .--} - , CBE 3 

Mox oin Ἂς 3 - Pott. 
δαχουσῆ QUU ἢ πυλήη TOU χυριοῦ; δίχαιοι εἰσε Pot 

λεύσονται ἐν αὐτῇ" *). πολλῶν τοίνυν; ἀνεῳγμένων 

"πυλῶν ἐν δικαιοσύνῃ, αὕτη ἦν ἐν Χριστῷ, ἐν ἢ μα- 

'χάῤιοι πάντες οἱ εἰσελθόντες xal χατευϑύνοντες τὴν 

* πορείαν αὐτῶν ἐν ὅὁσιότητι γνωστικῇ. αὐτίκα ὁ Κλή- 

“τομῆς ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῇ κατὰ λέξιν φησὶ 

“ἰ χὰς διαφορὰς ἐχτιϑέμενος τῶν κατὰ τὴν ἐκ λησίαν 

- εδοχίμων: (ἤτω τις 710106, ἤτω δονατός τις γνῶσιν 

ἐξειπεῖν, ἤτω σοφὸς ἐν διακρίσει λύγων, ἤτω γοργὸς 

QE ΜΝ, M UST pedi dae 
3 ; A E à á : ζ 

1$ ^ 50. ποῦν, VIII. | 

. 077508 39. 'H δὲ σοφιστικὴ τέχνή ἣν ἐζηλώχασιν 

ἢ, Ἕλληνες δύναμίς ἐστι φανταστικὴ διὰ λόγων, δοξῶν 

ἐμποιήτικὴ ψευδῶν ὡς ἀληθῶν" παρέχει͵ γὰρ᾽ πρὸς 

uiv πειϑὼ τὴν ῥητορικὴν, πρὸς τὸ ἀγωνιστιχὸν δὲ 

20:jv ἐριστικήν. αἱ τοίνυν τέχναι εἶ μὴ μετὰ φιλο-͵ 

“σοφίας γένωνται, βλαβερώτεραι παντί mov εἶεν Ür. 

ἄντικρυς γὰρ ovv ὃ Πλάτων χαχοτεχνίαν προσεῖπεν 

τὴν σοφιστιχὴν, ὅ τε ᾿““ριστοτέλης ἑπόμενος κλεπτι-- 
xiv τινα αὐτὴν ἀποφαίνεται, ἅτε τὸ ὅλον τῆς σο- 

25gíac ἔργον πιϑανῶς “ὕὑφαιρουμένην xci ἐπαγγελλομέ- 

γήν σοφίαν ἣν οὐχ ἐμελέτησεν. ἐν βραχεῖ δὲ εἰπεῖν, 

χαϑάπερ τῆς ῥητορικῆς ἀρχὴ μὲν τὸ πιϑανὸν,, ἔργον 

δὲ τὸ ἐπιχείρημα, καὶ τέλος 5 πειϑιὼ, "οὕτω τῆς 

ἐριστικῆς ἀρχὴ μὲν τὸ δόξαν, ἔργον δὲ τὸ ἀγώνισμα, 

, δθχαὶ τέλος. ἢ νίκη. τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον καὶ τῆς 
τ΄ σοφιστικῆς ἀρχὴ μὲν τὸ φαινόμενον, ἔργον. δὲ διτ-- 

*) Psalm. 117, 19 sq. — *") Cf. Clement, Roman, ep. 

ad Corinth, I. c. 48. “ὦ ἃ : ἘΣ 
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TOY, τὸ μὲν" ἐκ ῥητορικῆς διεξοδικὸν φαινόμενον, 
τὸ δὲ ἐχ διαλεκτικῆς. ἐρωτητιχὸν, «τέλος δὲ αὐτῆς. 3 
ἔχπληξις. Ji TÉ. αὖ -ϑρυλουμένη κατὰ τὸς διατριβὰς 
διαλεκτικὴ. γύμνασμα.. ,φιλοσόφου περὶ τὸ ἔνδοξον 
δῥείκνυται ἀντιλογικῆς ἕνεχεν ϑυγάμεως" οὐδαμοῦ à". 
ἐν “τούτοις 1j ἀλύϑεια. po 

4 29440; Εἰκότως τοίνυν. ὃ γενγαῖος. ἀπόστολος 
ἐχφαυλίζων τὰς περιττὰς ταύτας. τῶν λέξεων τέχνας, 

QE τις μὴ προσέρχεται. ὑγιαίνουσι. λόγοις" , φησὶ, P. 
το διδασκαλίᾳ. δέ"τινι τετύφωται μηδὲν’ ἐπιστάμενος,840. 

ἀλλὰ γοσῶν' περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας ἐξ ὧν yt pot 
P.vezoi ἔρις; φϑόνος, ᾿βλασφημία, ὑπώνοιαίι. πργηραὶ, 

-125 διαπαρατριβαὶ. ῥδιεφϑαρμένων ἀνθρώπων͵ τὸν. γοῦν 
5 1 .χαὶ᾿ ἀπεστερημένων τῆς ἀληϑείας" *). δρᾷς. ὅπως 
τὅπρὸς αὐτοὺς κεκίνηται. σον" ὀνομάζων τὴν λογι- 
xüv τέχνην αὐτῶν, ἐφ᾽ ῇ σεμνύνονται οἷς φίλη 7j 
στωμύλος αὕτη καχοτεχνία" εἴτε Ἕλληνες εἶεν dte καὶ 

͵ 

βάρβαροι σοφισταί, παγκάλως οὖν ὃ o id frs 
ριπίδης ἐν ταῖς Cort dqeng λέγει." b vs , 

20 ὃ δ᾽ ἄδικος λόγος. dui: 
γοσῶν ἐν αὐτῷ φαρμάκων δεῖται. σοφῶγ.. ἢ 

ὑγιαίνων μὲν γὰρ. Ó σωτήριος εἴρηται, λόγος αὐτὸς 

ὧν ἀλήϑεια , χαὶ 10, ὑγιαῖνον αἰεὶ ἀϑάνατον μένει, 

ἢ δὲ ἀπὸ. τοῦ ὑγιεινοῦ τε καὶ ϑείου διάκρισις e 

2569 er; jc τε xul πάϑος ϑανατηφύρον,. λύχοι οὗτοι 

ἅρπαγες προβάτων xcd toic. ἐγκεκρυμμένοι, ᾿αἀνδρα-- 
ποδισταί τὲ καὶ ψυχαγωγοὶ εὔγλωσσοι, κλέπτοντες. 

᾿μὲν ἀφανῶς, διελεγχόμενοι, δὲ λῃσταὶ," αἵρειν. ἀγωνι- 

ζόμενηι. καὶ. δόλῳ καὶ βίᾳ ἡμᾶς 2) τοὺς dntoltzove, 

300g ἂν εἰπεῖν ἀδυνατωτέρους: τ 

$.. 41. “Ἵγλωσσίᾳ. δὲ “πολλάκις. ληφϑεὶς ἀνὴρ, 
δίκαια λέξας, ἧσσον εὐγλώσσου φέρει. 
viv δ᾽ εὐρόοισι στόμασι τἀληϑέστατα 
κλέπτουσιν, ὥστε μὴ δοκεῖν ἃ χρὴ δοκεῖν". 

4) 1 Timoth, 6, 3—5. 59) Ci. Matth, 7, 17. 
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105475001 00v τοῖς ἰχϑύσι. τοῖς ϑαλασσίοις ἐοικότες. οἵ 

δὴ. ἐν ἅλμῃ ἐκ γενετῆς τρεφόμενοι ἁλῶν ὅμως πρὸς 

| 

«τ: τἀληθές" ἀλλ οὐ τοῦτο: τἀκριβέστατον ᾿ P. 
(5 ἀλλ᾽ ἡ φύσις. xol τοὐρϑόν' ἃς δ᾽ εὐγλωσσίᾳ 4541. 

| γικᾷ, σοφὸς μὲν, ἀλλ᾽ ἐγὼ: τὰ πράγματα. οι 

οὖς χρείσσω volo, τῶν λόγων ἀεί ποτε. 

26g. ἐκείνους εἰδείην. οὐκ ἀᾳκοῦμεν ἡμεῖς, 0. δὲ ἡμεῖς 

ΐ κείνων διαϑέσεως. μὴ γι- 
^ c 2 , 3 2 , 

, “φησὶν ὃ ἀπόστολος, «ἀλλήλους 

οὔ “ποτε ἄρα ὀρεχτέον τοῖς πολλοῖς ἀρέσχειν. ἃ "μὲν 

| 

comis je42. Ταύτῃ, τοὶ ὃ. φιλαλήϑης Ire οἷον 

᾿φϑϑεοφορούμενος, ὥς ἐγὼ. τοιοῦτος.» φησὶν, ὁποῖος ote 

devi. ἄλλῳ ἢ τῷ. λ 

ἐξινεῦσϑαι τῆς ἀληϑείας κακόν. ἐστι, τὸ δὲ ἀληϑεύειν 

δ ἰςκς ANNE $540 Aw WOW XR e ^ j / 

^ 9) Cf. Ephes. 4, 14. — **) Tit. 1, 10. 449) Matth. 

δ, 13. 1) Galat. 5, 26. ^ qr. 
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καὶ τὰ ὄντα δοξάζειν ἀγαϑόν. τῶν δὲ ἀγαϑιῶν᾽ ἀκου- 
σίως μὲν στἔρονται ἄνϑρωποι, στέρονται δὲ eric 7 

χλαπέντες ἢ γοητευϑέντες ἢ βιωσϑέντες καὶ μὴ πι- 

στεύσυντες: ὃ μὲν; δὴ πιστεύσας ἑχὼν ἤδη παρα- 

ναλίσκεται, κλέπτεται δὲ ὃ μεταπεισϑεὶξ y ἐχλαϑό- 

μένος ὅτι τῶν μὲν δ᾽ χρόνος; τῶν δὲ 0 λόγος ἐξαι- 

θούμενος λανϑάνει.. βιάζεταί T6: πολλάκις ὀδύνη τε 

καὶ ἀλγηδὼν, φιλονεικία" τε αὖ καὶ ϑυμὸς μετὰ τὸ 

δοξάσαι, καὶ ἐπὶ πᾶσι γοητεύονται, οἵ ἤτοι ὑφ᾽ ἢδο-- 
S x) évrec, ἢ ὑπὸ φόβου. δείσαντες, πᾶσαι δὲ 

ἑκούσιοι τροπαὶ» καὶ τούτων Lon io ἄν: ποτὲ ἐπιστήμη: ν 

ἐχλάβοι. ΗΝ 

e 

/ lec oco dedi opc Mc 

δὲ Cap. IX. URB re P Mm z 

& 43. Ἔνιοι δὲ εὐφυεῖς οἰόμενοι εἶναι ἀξίοῦσι 4 

155716 φιλοσοφίας ἅπτεσθαι μήτὲ διαλεχτικῆς, ἀλλὰ 
μηδὲ τὴν φυσικὴν ϑεωρίαν ἐκμανϑάγειν, μόνην δὲ 

καὶ ψιλὴν τὴν πίστιν ἀπαιτοῖσιν, ὥσπερ εἶ. ἐηδὲ- 
μίαν ἠξίυυν. ἐπιμέλειαν ποιησάμενοι τῆς ἀμπέλου εὐ- 

ϑὺς ἐξ ἀρχῆς τοὺς βότρυας λαμβάνειν. ᾿ς ἄμπελος" M 

2002 ὃ κύριος ἀλληγορεῖται, neg oU ue? "ἐπιμελείας 

καὶ τέχνης γεωργιχῆ ἧς τῆς χἀτὰ TOY: λόγον τὸν xcga 

πὸν τρυγητέον, κλαδεῦσαι δεῖ, σκάψαι,, ἀναδῆσαι 

«καὶ τὰ λοιπὰ ποιῆσαι, ᾿δρεπάγου τε οἶμαι καὶ ua- P. 

κέλλης xol τῶν ἄλλων ὀργάνων τῶν γεωργιχῶν: ̓πρὸς842. 

φὐτὴν ἐπιμέλειαν, τῆς ἀμπέλου χρεία,. “νὰ Uu 1óyPott. 

ἐδώδιμον 'καῤπὸν. ἐχφήνῃ. καϑάπερ, δὲ ἐν γεωργέᾳ, 

οὕτω xal. ἐν ἰατρικῇ χθϑηστομαϑὴς᾽ ἐκεῖνος Ó ποικι- 

λωτέρων μαϑημάτων ἁψάμενος y ὡς βέλτιον γεωργεῖν 

τε χαὶ ὑγιάζειν, δύνασθαι. οὕτω κἀντυῦϑα xenoro- 

30,031 quud τὸν πάντα ni τὴν ἀλήϑειαν "ἀναφέ-: 

θοντὰ, ὥστε "καὶ ἀπὸ γεωμετρίας καὶ μουσικῆς καὶ 

ἀπὸ γραμματικῆς καὶ φιλοσοφίας αὐτῆς dpenópsvoy 

vy lock) 15, 1. 
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τὸ χρίσιμον ἀνεπιβούλευτὸν “φυλάσσειν. τὴν πίστιν. 
d i vi e d eS; ἐν €. - J ἢ 2 2 

“παρορᾶται δὲ καὶ ὁ ἀϑλητῆς, (6 προείρηται, ἀλλ 

ἐϊς τὴν σύνταξιν συμβαλλόμενος. Ὁ 
3 , ^ 

D 

0 44... “Ζ7ὑτίκα. καὶ κυβερνήτην "τὸν πολύπειρον 

ἐπαινοῦμεν, ὃς πολλῶν ἀνθρώπων εἶδεν ἄστεα * 
Y E reat / ; n iq) xo 

καὶ ἰατρὸν τὸν ἐν πείρᾳ πολλῶν γεγενημένον. Ὁ) Tt- 
κα 

n c 

γὲς xol τὸν ἐμπειρικὺν ἀναπλάττουσιν. ὁ δὲ πρὸς 
^ j E : -- (ἢ) 

τὸν βίον ἀναφέρων ἕκαστα τὸν ὀρϑὸν ἔκ τε τῶν ἔλ- 

ληνικῶν καὶ τῶν. βαρβαρικῶν" ὑποδείγματα χομίζων 
, - 2 J NS ἫΝ ' - 

Ἰθπολύπειρος οὗτος τῆς ἀληϑείας". ἱχνευτῆς". καὶ τῷ 

ὄντι πολύμητις δίκην τῆς βασάνου λίϑου. ἢ ὃ 

ἔστε ““Δυδὴ διακρίνειν πεπιστευμένη τὸ .vó9ov ἀπὸ 
rau 

“2 Ἂν , 3.6 » D c. 

«oU ἰϑαγενοῦς χρυσίου. καὶ ἱκανὸς ὧν χωρίζειν. 0 

πολύϊδοις ἡμῶν καὶ γνωστικὸς σοφιστικὴν μὲν quko- 

τόσόφου, κομμωτικὴν δὲ γυμναστικῆς; καὶ ὀψοποιικὴν 
AU - X LN n , - LS EY - 

» ἰατρικῆς, καὶ ῥητορικὴν διαλεχεικῆς» καὶ μετα TOUTO 

οδ τὰς ἄλλας τὰς κατὰ τὴν βάρβαρον φιλοσοφίαν αἷ- 

γιριρέσεις αὐτῆς τῆς ἀληϑείας. πῶς δὲ ovx ἄναγ- 

καῖον περὶ νοητῶν φιλοσοφοῦντα διαλαβεῖν τὸν ἐπι- 

ὁρποϑοῦντα τῆς τοῦ OtoU δυνάμεως ἐπίβολον γενέ- 

σϑαι; πῶς δὲ οὐχὶ καὶ διαιρεῖσθαι χρήσιμον τάς τὲ 

ἀμφιβόλους φωνὰς; τύός “τὲ ὅμωνύμως ἐχφερομένας 

κατὰ τὰς διαϑήκας; nug ἀμφιβολίαν γὰρ 0 κύ- 

Quoc **) . τὸν διάβολον xarà τὸν τοῦ πειρασμοῦ 

»ὁσοφίζεται χρόνον, xui οὐκέτι ἔγωγε ἐνταῦϑα συνορῷ, 

ὅπως ποτὲ δ τῆς φιλοσοφίας " καὶ τῆς διαλεκτικῆς 

εὑρετὴς, ὥς vivtG ὑπολαμβάγουσιν, " παρύγεται τῷ 

"xaT ἀμφιβολίαν ἀπατώμενος 'τρόπῳ. - | 
— 4$. 46. El δὲ oi προφῆται καὶ" oi ἀπόστολοι οὐ 

ϑῦτὰς τέχνας ἐγνώκεσαν, 92 ὧν "τὰ κατὰ φιλοσοφίαν 

ἐμφαίγεται γυμγάσματα, ἀλλ᾽ ὃ γοῦς γε τοῦ προ-- 

φητιχοῦ καὶ τοῦ διδασκαλικοῦ πνεύματος ἐπιχεχουμ- 

μένως λαλούμενος “διὰ τὸ 'μὴ πάντων εἶναι τὴν. συν-- 

εἴσαν ἀκοὴν, τὰς ἐντέχνους ἀπαιτεῖ πρὸς σαφήνειαν 

5) Cf, Hom. Odyss. e. v. 3. **) Cf. Matth. 4, 4. 

^ 
* 

M 
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διδασκαλίας. ἀσφαλῶς γὰρ ἐγνώκεσαν. τὸν νοῦν ἐκεί- 
γῶν οἱ προφῆται καὶ. οἱ τοῦ. “πνεύματος. μαϑηταί" 
ἐχ γὰρ πίστεως καὶ -ὡς οὐχ οἷόν τε ῥᾳδίως, ὦ : ὡς τὸ 
πνεῦμα εἴρηκεν, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἐκδέξασϑαι μὴ με- P. 
δὁμαϑηκότας. và δὲ ἐντολὰς" φησὶν á «ἀπογράψαιϑ843. 
δισσῶς βουλήσει καὶ γνώσει τοῦ ἀποκρίνασϑαι" rete 
λύγους ἀληϑείας τοῖς προβαλλομένοις σοί. τίς οὖν 
ἢ, γνῶσις τοῦ ἀποχρίνασϑαι ἢ τίς καὶ τοῦ ἐρωτᾶν; 

KA δ᾽ ἂν αὕτη διαλεκτική. τί δ᾽; οὐχὶ καὶ τὸ λέ- 
10γειν ἔργον ἐστὶ, καὶ τὸ ποιεῖν ἐκ 108 λόγου γίνε- 
ται; εἰ γὰρ μὴ λόγῳ πράττοιμεν, ἀλόγως ποιοῖμεν 

ἄν. τὸ λογικὸν δὲ ἔργον κατὰ ϑεὸν ἐκτελεῖται. καὶ 

οὐδὲν χωρὶς. αὐτοῦ ἐγένετο." **), φησὶ, τοῦ λόγου 

τοῦ ϑεοῦ. ἢ οὐχὶ καὶ ὃ κύριος λόγῳ πάντα ἔπρασ- 
15gtv; ἐργάζεται δὲ καὶ τὰ κτήνη ἐλαυνόμενα ἀναγκά- 

ζοντι τῷ φύβω, οὐχὶ δὲ καὶ ot ὀρϑοδόξασται κα- 

λούμενοι ἔργοις προσφέρονται καλοῖς, οὐκ εἰδότες 
ἃ ποιοῦσιν; 

Cap. X. ᾿ t 

20 , 46. hà. τοῦτο οὖν. ὃ σωτὴρ. ἄρτον λαβὼν 

πρῶτον ἐλάλησεν καὶ εὐχαρίστησεν" εἶτα κλάσας. τὸν 

ἄρτον προέϑηκεν, νὰ δὴ φάγωμεν λογικῶς, καὶ τὰς 

γραφὰς ἐπιγνόντες πολιτευσώμεϑα xad ὑπακοήν. 

καϑάπερ δὲ οἱ λόγῳ χρώμενοι πονηρῷ οὐδὲν τῶν. 

25oyq (Q χρωμένων πονηρῷ διαφέρουσιν" 7 γὰρ διαβολὴ 

ξίφους διάκονος, χαὶ λύπην ἐμποιεῖ βλασφημία, ἐξ 

ὧν αἱ τοῦ βίου ἀνατροπαὶ, ἔργα τοῦ πονηροῦ λόγου 

εἶεν ἂν ταῦτα, οὕτω καὶ ot λόγῳ “ἀγαθῷ κεχρημένοι 

συνεγγίζουσι τοῖς τὰ καλὰ τῶν ἔργων ἐπιτελοῦσιν. 

ϑθράνακτᾶται γοῦν καὶ ὃ λόγος τὴν ψυχὴν. xoci ἐπὶ κας- 

λοκἀγαϑίαν προτρέπει" μακάριος δὲ ὃ περιδέξιος. 

οὔτ᾽ οὖν βλασφημητέος ὃ εὐποιητικὸς πρὸς τοῦ, εὖ 

5) Prouerb. 22, 20 sq.  **) loann. 1, 3. 
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λέγειν δυναμένου, οὐδὲ: μὴν κακιστέος ὃ οἷός τε εὖ 

«λέγειν πρὸς τοῦ εὖ ποιεῖν ἐπιτηϑείου., πρὸς δὲ ᾧ 

ἑκάτερος πέφυκεν ἐνεργούντιον. ὃ δ᾽ οὖν τὸ ἔργον 

“δείκνυσιν. τοῦτο ἅτερος λαλεῖν». οἷον ἑτοιμάζων. τῇ 

δεὐποιίᾳ τὴν ὁδὸν καὶ ἐπὶ τὴν «εὐεργεσίαν ἄγων. τοὺς 

ἀκάύοντας.. ἔστι γὰρ χαὶ σωτήριος λύγος, ὡς καὶ 

ἔργον σωτήριον. ἡ δικαιοσύνη, γοῦν οὐ χωρὶς λό- 

γαῖ :GuviGTu TOR, τον ox emp n 

16$. 47. Ὡς δὲ τὸ εὖ πἄσχειν: περιαιρεῖται," ἐὰν 

- 10rà ἐδ ποιεῖν ἀφέλωμεν,. οὕτως 7j ὑπακοὴ καὶ πίστις 

^ νἀναϊρεῖται μήτε τῆς ἐντολῆς μήτε τοῦ τὴν ἐντολὴν 

σαφηνιοῦντος συμπαραλαμβανομένων. vrl δὲ ἀλ- 

λήλων ἕνεκα εὐποροῦμεν καὶ λόγων καὶ “ἔργων. τὴν 

dà ἐριστικήν τε καὶ σοφιστικὴν τέχνην παραιτητέον 

Ιδπαντελῶς; ἐπεὶ καὶ αἱ λέξεις αὐταὶ τῶν σοφιστῶν 

(οὐ μόνον γοητεύουσι, χλέπτουσι τοὺς πολλοὺς, βια-. 

ζόμεναι δὲ ἔσϑ' ὅτε Καδμείαν νίκην ἀπηνέγκαντο.344. 

παντὸς γὰρ μᾶλλον ἀληϑὴς ὃ ψαλμὸς ἐκεῖνος *Pott. 

| (Q6 δίκαιος ζήσεται elg. adhoc , ὅτι οὐκ ὄψεται κατα- 

. 20p90gàv ,. ὅταν ἴδῃ σοφοὺς ἀποθνήσκοντας" ἢ. τί- 

vac. δὴ σοφοὺς λέγει; ἄκουσον ἐκ. τῆς σοφίας Ἴη- 

| σοῦ“ οὐκ: ἔστι σοφία πονηρίας ἐπιστήμη 5). ταύ- 

| σήν δὴ λέγει ἣν ἐπενόησαν τέχναι λεκτικαί τὲ καὶ 

[0 Quee vuol. εζητήτεις οὖν Gogíav παρὰ κακοῖς καὶ 

αῷδοῦχ εὑρήσεις" ***). κἂν πύϑῃ πάλιν ποίαν ταύτην» 

-«στόμα δικαίου", φήσει σοὶ, «ἀπαστάξει σοφίαν" T. 

᾿σοφία δὲ ὁμῳνύμως τῇ ἀληϑείᾳ ἢ σοφιστικὴ λέγεται 

φεέχγνή- ' VI CO 

so $. 48. Ἐμοὶ δὲ εἰκότως οἶμαι πρόκειται βιοῦν 

80uly κατὰ τὸν λόγον καὶ νοεῖν τὰ σημαινόμενα, ti 

γλωττίαν δὲ μή ποτε ζηλοῦντα ἀρκεῖσϑαι μόνῳ τῷ Ἁ , 

» 
S ὔ ὶ - 

αἰνίξασϑαι τὸ νοούμενον. ὅποίῳ δὲ ὀνόματι δηλοῦ- 
- cet / 2 ) 

wo τοῦτο ὅπερ παραστῆσαι βούλομαι, οὐϑέν μοι 

n 5) Psalm. 48, 9 su. - **) Eccles. 19, Soa cae y pRGS 

» uerb. 14, 6. 1) Ibid. 10, 31. Nn 
Uo-— 
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μέλει, σωθῆναι γὰρ εὖ οἵδ᾽ ὅτι καὶ. ̓ συνάρασϑαι 
τοῖς. σώζξεσϑαι γλιχομένοις. ̓ βέλτιστόν. ἐστὶν. οὐχὶ συν»- 
ϑεῖναι τὰ λεξείδια καϑάπερ τὰ κόσμια. κἂν φυ- 
λάξῃς," φησὶν δ' Πυϑαγύβειος ἐν «τῷ: Πλάτωνος 70- 

δλιτιχῷ, τὸ μὴ, σπουδάζειν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασι: voro 
σιώτερος εἰς γῆρας. ἀναφάνή on φρονήσειυξ. εὐκαὶτ ἕν 
ye τῷ Θεαιτήτῳ εὕροις, ἂν πάλιν" τὸ δὲ senis τῶν, 
ὀνομάτων τε καὶ βημάτων καὶ μὴ δὲ. ἀκριβείας ἐξε- 
ταζόμενον, τὰ μὲν πολλὰ οὐκ ἀγεννὲς, ἀλλὰ μᾶλλον 

1070 τούτου ἐναντίον ἀνελεύϑερον;. ἔστιν δ᾽ ὅτε ἀνάγε᾽ 
xatov. ταῦτα τὸς ἔνι μάλιστα dui δφαχέων᾽ ὍΝ n 

. EY d γραφὴ. «μὴ πολὺς ἐν ῥήμασι, γίνου" 
γουσα" 7j μὲν γὰρ. λέξις. οἷον ἐσθὴς. ἐπὶ δώματοῦ, 
τὰ δὲ πράγματα, σάρκες: εἰσὶ καὶ νεῦρα." "00. χρὴ 

15To(vvv τῆς ἐσθῆτος πρὸ. τῆς. τοῦ σώματος" ̓ σώτηρίας 
κήδεσθαι. εὐτελῆ. γὰρ οὐ μόνον δίαιταν, ἀλλὰ καὶ 
λόγον ἀσκητέον ἀπέριττόν τε καὶ ἀπερίεργον τῷ τὸν 
ἀληϑῆ βίον ἐπανῃρημένῳ, & γε:τὴν τρυφὴν ὡς. δο- 

,“λεράν τε καὶ. ἄσωτον παραιτοίμεϑα, καϑάπερ. τὸ 
20μΐρον καὶ τὴν πορφύραν οἵ παλαιοὶ Τακεδαιμόνιοι, 

δολερὰ μὲν τὰ ἵματα, δολερὰ δὲ τὰ χρίματα. ὕπο-- 
P. λαβόντες ὀρϑῶς καὶ" ὀνομάσαντες, nel μήτε, ἐχείνη 
127 χαλὴ σκευασία τροφῆς ἡ πλείω τῶν ἱτρεφόντων P. 

Bylbie “ἔχουσα τὰ ἡδύσματα μήτε λόγου χρῆσις ἀστεία 48. 
- 255 τέρπειν μᾶλλον ἢ ὠφελεῖν τοὺς ἀκούοντας δυνά-Ῥοίε, 

μένη. Ἰούσας Σειρήνων ἡδίους ἡγεῖσϑαι" AIv3a- 
γόρας παραινεῖ, τὰς σοφίας ἀσκεῖν μὴ μετὰ ἡδονῆς 
διδάσκων; "ἀπατηλὸν δὲ τὴν ἄλλην διελέγχων ψυχα- 
yoytav. Σειρῆνας. δὲ παραπλεύσας εἷς ἀρκεῖ, καὶ 

3017, Σφηγὶ ὑποχρινάμενος ἄλλος εἷς, εἰ δὲ βούλεσϑε, 
εἰηδὲ εἷς. L 

* 

$. 49. Ol'xovv πλατύνειν τὰ φυλαχτήρια. χρή 
' ποτὲ **) χενοδοξίαν ζηλοῦντας, ἀρκεῖ δὲ τῷ γνωστι- 

*) Cf. Matth. 23, 5. 
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κῷ κἂν" εἷς. μόνος ἀκροατὴς" ἐδρεθῇ. ἔστι γοῦν ἀχοῦ- 

τ σαι καὶ Πινδάρου τοῦ Βοιωτίου γράφοντος, — avs 

E μὴ" πρὸς ἅπαντας ἀναρρῆξαι τὸν ἀχρεῖον" λόγον ἡ 

Nm mioTorára-oryüg 000g y κέντρον δὲ μάχας 

'δυλδι ουτ τ δ, ὧν υλόγοεν Mame No ΛΚ ranas Δ ee 

διατείνεται οὖν. εὖ μάλα 1 μακάριος ἀπόστολος: Ttü- 

-ραιγῶν. ἡμῖν μὴ" λογομαχεῖν 'φὲ δὲ "οὐδὲν χρήσιμον. 

Wal καταστρύφῇ; τῶν. ἀκουόντων. τὰς δὲ. βεβήλους 

xévoqcvíog περιίστασθαι. ^ ἐπὶ πλεῖον «γὰρ ngoxó- 

ἀρπτουσιν' ἀσεβείας, " καὶ δ᾽ λόγος αὐτῶν" ὡς. γάχγράινα". 

γομὴν ξξδευλοδο nt Ng i opes oa ovens 
t ^ 

ud. XX ow W bo ANM ΑΥ̓͂ ΑΧ ^ 

CO n 

iat sog «Cong, itia yk UND 

, 

| "re n 
ILI 

o $050; virg odv^ 7; σοφία τοῦ χόσμου puopla 

“παρὰ ϑεῷ ἐστὶν, καὶ τούτων vOv coq κύριος γι- 

τὐγώσχει τοὺς διαλογισμοὺς ὅτε εἰσὶ μάταιοὶ ἄρ). μ]- 

«δεὶς τοίνυν χαυχάσϑω ἐν. ᾿ἀνϑρωπίνῃ προανέχων᾽ δια- 

volg. εὖ γάρ wor ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ “γέγραπται μὴ 

'χαυχάσϑω δ' σοφὸς EV: τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, xal μὴ Χχὰυ- 

χάσϑω ὃ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ ωὐτοῦ, xul μὴ  καὺ-- 
£6 AE. » "ILS MUN E Goy ἃ, , 

20,409« ὃ "πλούσιος ἐν τῷ “πλούτῳ αὐτοῦ» ἀλλ᾽ ἢ “ἔν “᾿ 
y , : er vs 1 oi Y "LA 

τούτῳ ᾿καυχάσϑω 0 χαύυχιώόμενος συνὶέν αν" καὶ, yi . 

Y e ΟΡ ΕῚ Δ IN 4 - E WEN DE 

σχειν Ὅτι €y() eut a*voroc Ὁ" ποιῶν ἔλεος xot. xQgtLo 

al δικαιοσύνην. ἐπὶ "τῆς rey ὅτι ἐν τούτοις τὸ .ϑέ- 

Aun μου, λέγει κύριος" ***). ἵνα μὴ πεποιθότες 

25guev ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ 19 ϑεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς 

ἐ νεχροὺς"", .9 ̓ ἀπόστολυς : φησὶν," ὃς ἐκ. τηλικούτου 

'ϑανάτου. togtauto μᾶς." vid. ἡ πίστις ἡμῶν μὴ ἢ 

-év, 00€ ἀνϑοώπονν ἀλλ ἐνυϑυναβεει tov. ΣΟΥ ΟΣ 

“πνευματικὸς ἀναχρίνει παντα, ἄντυς δὲ vx οὐδενὸς P. 

δοἀναχρίνεται" 1). ἐπαΐῳ δὲ. κἀκείνων αὐτοῦ" ταῦτ 846. 

τα δὲ λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν. ni-Pott. 

1 | 5 Je 

OM (5) 2 "Timoth. 2, 14.16 sq. ^**)1 Corinth. 3, 20 sq.- 

445} ferem, 9, 23 sq. 1)'2 Corinth, 1, 9 sq. 2, 5. 15. 

Clement, lex. vol. H. L D 



"38; CLEM. ALEX. STROM. L. 1I. C. XI. $. 50. 4: 

-ϑαγολογίᾳ". ETUR ὑπεισέρχηται ὃ συλὰιγωγῶν" ἢ), “καὶ 
πάλιν" «βλέπετε οὖν. μή τὶς ἔσται. ὑμᾶς ἰὰ - συλαγω- 
yoyav διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς, ἀπάτης κατὰ 
τὴν. παράδασιν. τῶν! ᾿ἀνϑρώπων. κατὰ vd. στοιχεῖα 
ὅτοῦ κόσμου καὶ οὐ. κατὰ Χριστόν" Te »quiogo- 
iav μὲν οὐ πᾶσαν, ἀλλὰ τὴν. ̓Επικούρειον, οἧς καὶ 
«μέμνηται ἐν ταῖς πράξεσιν TOY. ἀποστόχων 6 11αῦ-- 
λος n Quafi v. “πρόνοιαν ἀναιροῦσαν καὶ ἤδο-- 
«Μὴν. ἐκϑειάζουσαν.. καὶ εἰ δή τις ἄλλη τὰ 'στοιχεῖα 

τρἐκτετίμηκεν μὴ, ἐπιστήδασὼ τὴν. ποιητικὴν αἰτίαν 
τούτοις, μηδὲ ἐφαντάσϑη. τὸν δημιουργόν. "o 

$. 81. 242148 καὶ οἱ “τωϊκχοὶ ὧν καὶ αὐτῶν μέ- 
μνήται T)- σῶμα ὄντα τὸν ϑεὸν διὰ τῆς ἀτιμοτά- 
τῆς ὕλης πεφοιτηκέναι λέγουσιν, οὐ καλῶς. παρά- 

1ὅδοσιν δὲ ἀνθρωπίνην τὴν. λογικὴν τερϑρείαν" λέγει. 
“διὸ κἀκεῖνα ἐπιστέλλει". «τὰς νεωτέρας ζητήσεις. φεύ- 
queue ny μειρακιώδεις γὰρ αἱ τοιαῦται φιλονεικἴαι." 
ἀρετὴ δὲ οὐ φιλομειράκιον, ὃ φιλόσοφος λέγει. Πλά.- 
των" - καὶ τὸ; ἀγώνισμα ἡμῶν κατὰ τὸν «““εοντῖνον 

ὩΟΓοργίαν, διττῶν δὲ. «ἀρετῶν. δεῖται, τόλμης καὶ .σο-- 
ac. τόλμης μὲν τὸ κίνδυνον ὑπομεῖναι; σοφίας δὲ 
“τὸ αἴνιγμα, γνῶναι. ὃ' -γάρτοι. λόγος χαϑάπερ τὸ" 
χήρυγμα. τὸ Ὀλυμπιάσι καλεῖ μὲν τὸν βουλόμενον, 
στεφανοῖ. δὲ τὸν “δυνάμενον, ἀχένητον “μὲν ὅτι πρὸς 

26ἀλήϑειαν καὶ τῷ ὄντι -ἀργὸν οὐ βούλεται εἶναι τὸν 
“πιστεύσαντα ὃ λόγος: «ζητεῖτε" γὰρ. «καὶ εὑρή-- 
eve" tri) x Aya, ἀλλὰ τὴν ζήτησιν εἰς εὕρεσιν πε-- 
Quot τὴν καινὴν ἐξελάσας φλυαρίαν, ἐγκρίνων δὲ 
τὴν ὀχυροῦσαν͵ τὴν. πίστιν ἡμῖν ϑεωρίαν." «τοῦτο 

ϑηδὲ λέγω ὃ ἵνα. μήτις. ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιϑανο-- 
“ λογίᾳ" ἜΤ)» φησὶν ὃ ιἀπόστολας, διακρίνειν δηλον- 

ὅτι τὰ ὑπ αὐτῶν λεγόμενα μεμαϑηκόσι καὶ ἀπαν-- 
τᾶν πρὸς τὰ ἐπιφερόμενα δεδιδαγμένοις. 

" Coloss. 2, 4.8, 55) Ihidem,  ***) Cf. Actor. 17, 
18. 1)1. 1. ti) Confudit.Clemens 2 Timoth. 2, 22 et 23. 
tiT) Matth, 7, 7. tit) Coloss. 2. 4. 
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co & B8. qIQcoov παρελάβετε Ἰησοῦν “Χριστὸν τὸν" 

τυκύριον ἐν αὐτῷ. περιπατεῖτε ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικο- 

«δομούμεγοι- ἐν. αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι ἐν τῇ πί: 
5x Dv 2 ἘΠῚ τὰ bh Ὁ 

«στει.  *); πειϑὼ δὲ ἡ ϑεβαίωσις τῆς πίστεως" 

5..βλέπετε. μή τις ὑμᾶς [fore] ὃ συλαγωγῶν᾽᾿ ἀπὸ. 

τῆς. πίστεως τῆς εἰς τὸν Χριστὸν ,διὰ τῆς φιλο- 

'σοφίας xai κενῆς ἀπάτης" τῆς ἀναιρούσης τὴν πρό- 

oia» κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων" ἡ. γὰρ 

χατὰ τὴν ϑείαν παράδοσιν. φιλοσοφία ἵστησι τὴν 

| Δρπρόνοιαν καὶ βεβαιοῖ, ἧς ἀναιρεθείσης μῦϑος ἡ περὶ. 

τὸν σωτῆρα οἰκονομία φαΐνεται, «κατὰ τὰ στοιχεῖαϑ 41: 

τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστὸν" φερομένων ἡμῶνἘοί: 
€ ^ 2 ’ - , N hl 

4 γὰρ ἀκόλουθος Χριστῷ διδασχαλία. καὶ τὸν δη- 

μιουργὸν ἐκϑειάζει καὶ τὴν πρόνοιαν μέχρι τῶν κατὰ 

i5uégoc ἄγει καὶ τρεπτὴν καὶ γενητὴν oiüev. τὴν τῶν 

- στοιχείων φύσιν xoi πολιτεύεσϑαι εἰς δύναμιν ἐξο5 

^o μοιωτικὴν τῷ Sé διδάσκει καὶ τὴν οἰκονομίαν. Q6 

ἡγεμονικὸν τῆς ἁπάσης προΐεσϑαι παιδείας. στοι- 

χεῖα. δὲ σέβουσι Zlioyérgc μὲν τὸν ἀέρα, Θάλης δὲ 
τὸ ὕδωρ, Ἵππασος δὲ τὸ πῦρ; καὶ οἱ τὰς ἀτόμους : 

ἀρχὰς ὑποτιϑέμενοι φιλοσοφίας ὄνομα -ὑποδυόμενοι 

-φρἄϑεοί τινες ἀνθρωπίσκοι καὶ φιλήδονοι. 

| $. 53. ,4]Πὰ τοῦτο προσεύχομαι", φησίν; QU τ 

dj ἀγάπη ὑμῶν. ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ. ἐν 

ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ. αἰσϑήσει εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς 

«à διαφέροντα" **), ἐπεὶ δὃτε ἦμεν. νήπιοι φησὶν. 

.256 αὐτὸς ἀπόστολος, οὐπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ χόσμον 

ἦμεν δεδουλωμένοι, δ. δὲ νήπιος κἂν κληρονόμος 7] 

οὐδὲν δούλου διαφέρει ἄχρι τῆς προϑεσμίας τυῦ πα- 

τούς". ***). vint: οὖν. καὶ οἱ φιλόσοφοι ἐὰν μὴ ὑπὸ 

τοῦ Χριστοῦ ἀπανδρωθῶσιν. εἰ γὰρ ποὺ xAnpovo- 

ϑθομήσει 0 υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευ- 
/ ) 

9égag" 1), ἀλλὰ γοῦν σπέρμα ἐστὶν ““βραὰμ τὸ μὴ 

à 

e tef 

?) Coloss. 2, 6—8,. **): Philipp. 1, 9 sq. s) 6.8» 

lat. 4, 3. 1 sq. T1) Genes. 21, 10. Galat. 4, 3. " 

D 2 
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40 CLEM; ALEX. STROM. I.I. C:XI. .53. 54. 
p.28 ἐπαγγελίας, τὸ" ἴδιον εἰληφὸς. 'δῳρεάν. pe 
1282Àsev. δέ ἐστιν ἢ στερεὰ τροφὴ; τῶν διὰ τὴν ἕξιν 
Sylb.zd. αἰσϑητήρια. γεγυμνασμένᾳ ἐχόντων πρὸς διάκρι- 

"cur καλοῦ TE χαὶ καχοῦ." πᾶς γὰρ. δ᾽ μετέχων γάλα- 
ὄκτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης" :} γήπιος ὧν καὶ 
μηδέπω. ἐπιστάμενος τὸν λόγον χαϑ' ὃν πεπίστευκέ, 
τε καὶ. ἐνεργεῖ μήτε ἀποδοῦναι δυγάμενος τὴν αἰτίαν : 
ἄν: αὐτῷ. "πάντα δὲ δοκιμάζετε", ὃ᾽ ἀπόστολός 
'φῆσι, «καὶ τὸ καλὸν κατέχετε" hd n τοῖς πνευματι- 

' «10xoíc λέγων τοῖς ἀγαχφίνουσι πάντα. ̓ χκατὰ ἀλήϑειαν 
^ LAeyüueva , πότερον δοκεῖ ἢ οὕτως ἔχεται. τῆς ἀλη-. 
brio 

Wr 54. | Ioideie. δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται, καὶ 
αἵ πληγαὶ “καὶ οἱ ἔλεγχοι - διδόασι παιδείαν σο-- 

15gíac" ae), οἵ uev ἀγάπης δηλονότι ἔλεγχοι" , εχαρ- 
" día γὰρ NL ἐχζῃτεῖ γνῶσιν, ὅτι Ó ζητῶν τὸν 

ϑεὸν εὑρήσει “γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης, οἵ. δὲ ὀρϑῶς 
ζητήσαντες. αὐτὴν εἰρήνην £t oy." «καὶ γνώσομαι' Σ 
φησὶν," κοὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων. ἀλλὰ τὴν 

200 voguv ^, τοὺς δοκησισόφους καὶ οἰομένους εἶναι, 
οὐκ ὄντας δὲ σοφοὺς ἐπερραπίζων γράφει. «οὐ γὰρ * 
ἐν λόγῳ 7 θασιλ εἰα τοῦ ϑεοῦ" t1) οὐ τῷ μὴ “ἀληϑ εἴ, 
ἀλλὰ καϑ' ὑπόληψιν πιϑανῷ, -ἐν δυνάμει δὲ εἶπεν, P, 

e uóv5 γὰρ. 7 ἀλήϑεια δυνατή. καὶ πάλιν, | εἴ τις848. 
2ϑδοκεῖ ,ἐγνωκέναι τι, οὕπω ἔγνω καϑὸ δεῖ γνῶναι’ **Pott. 

οὐ γάρ ποτὲ 7 ἀλήϑεια οἴησις, ἀλλ᾽ 7 μὲν ὑπόλη-: 
ψις «τῆς ᾿γνώσεως qoot καὶ τύφου. ἐμπίπλησιν, 
οἰκοθομεῖ, δὲ ἡ ἀγάπη᾽ » μὴ περὶ τὴν οἴησιν, ἀλλὰ 
περὶ τὴν; ̓ ἀλήϑειαν ἀναστρεφομένη. ὅϑεν. «εἴ τις 

ϑρἀγαπᾷ οὗτος ἔγνωσται" TT) λέγει. Ν᾿ 

*) Hebr. 5, 14. 13. **) 1 Thessal. 5, 21, “5 Pro- τ" 
uerb. 10, 17. 29, 15, 4) 1 Corinth. 19, 20, t1) 1 Co- 
rinth. 8, 1—3. : 

' 

i 

€ Rm 
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$. 55. "End δὲ μὴ μόνη 5 naoddocig- καὶ πάνγ-- 

δημος τῷ ye αἰσϑομένῳ τῆς μεγαλειότητος τοῦ λό- 

γου, ἐπιχρυπτέον οὖν τὴν ἐν μυστηρίῳ λαλουμένην 

$ooglav *), ἣν ἐδίδαξεν ὃ υἱὸς ToU ϑεοῦ. ἤδη yoUv 

waitklowtuc 6 πρδῳήτης πυρὶ χαϑαίρεται: τὴν γλῶτ- 

“ταν, (c εἰπεῖν" δυνηϑῆναι τὴν ὅρασιν, χαὶ οὐδὲ τὴν 
ἢ anie δ τῶν νὰ ^ Nusd Auf» AT ve peu E 

is γλῶτταν μόνον" ἄλλα xoi TUE VOIE ἀγνίζεσϑαὶ moog- 

CloWxu ἡμῖν, € ye τῆς ἀληϑεῖας μεϑεχτοὶ elvat 7tetQto- 

10:9. ταῦτα ἦν ἐμποδὼν" ToU γράφειν ἐμοὶ; καὶ 

᾿ νῦν ἔτι. εὐλαβῶς ἔχω, ἢ φησὶν «ἐμπροσϑεν᾽ τῶν xoi- 

ρῶν "τοὺς μαργαρίτας βάλλειν μὴ mote Καταπατη-- 

τ-σῶσι τοῖς ποσὶ καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ἡμᾶς" **). 

᾿χαλεπὸν γὰῤ τοὺς περὶ τοῦ ἀληϑινοῦ φωτὴς χαϑα- 

τοροὺς ὄντως καὶ διαυγεῖς ἐπιδεῖξαι λόγους ἀκροατῶν 

"róic ὑώδεσί τὲ καὶ ἀπαιδεύτοις, σχεδὸν yàp οὐχ ἔστε, 

᾿ούτων πρὸς τοὺς πολλοὺς καταγελαστότερα -ἀκού-- 

oua, οὐδ᾽ αὖ “πρὸς τοὺς εὐφυεῖς ϑαυμαδιώτεδά 

(UTE καὶ ἐνθουσιαστιχώτερα. à; vr come 

20. 0$. 56. 20 «ἰρυχικὸς. δὲ ἄνθρωπος ov δέγέται τὰ 

"400 πνεύματος τοῦ Send , ωρίὼ yàg αὐτῷ ἐστίν" 7), 

«σοφοὶ δὲ οὐκ ἐκφέρουσιν ἐκ στόματος ἃ διαλόγίζον- 

cur Py συνεδρίῳ." ἀλλ᾽ ὃ ἀχοΐετὲ dg τὸ otc, φὴ- 

τισὶν ὃ χύριοξ, “κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων Τ); τὰς 

Ὡδἀποκρύφους τῆς ἀληϑοῦς γνώσεως πάρυδόσεις ὑψη- 

τ πλῶς "καὶ ἐξόχως ἑῤμηνευομένας “ἐνδέχεσϑαὺν χελεύων; 

καὶ καϑάπερ ἠκούσαμεν, εἰς. τὸ οὖς; “οὕτω καὶ πά- 

᾿ωραδιδόναί οἷς δέον, οὐχὶ: δὲ πᾶσιν ἀνέδην. ἐκδιδόναι 

τὰ dy παραβολαῖς εἰρημένα «πρὸς αἰτοὺς “παραγγέλ- 

᾿ϑόλων; “ἀλλ ἔστι vp ὄντι ἡ τῶν ὑπομνημάτων. ὑπο- 

ἰτύπωσις. ὕσα διασποράδην καὶ διερριμμένως yore 

εσπαῤμένην ἔχυυσι τὴν ἀλήϑειαν "ὅπως ἂν λάϑουτοὺς 

M 4 κ᾿ ' e LATE 

«f^ Sy ct, Ὗ "CbHoth, 2; 7. *^) gai, 7, 6. 99^) δὺς 

hdi 2 14, p) Matth; 40] 27.0. 1090 Dott 

, 

/ 



42 CLEM. ALEX;STROM. 1,1. €.XILXITI. (.56.57. 

δίκην κολοιῶν σπερμολόγους. .. ἐπὰν δὲ ἀγαϑοῦ τύχῃ 
“γεωργοῦ ἐκφύσει τὲ ἕχαστον᾽ ἀὐτῶν καὶ τὸν » πυρὸν 

, -ἀγαδείξει. τῇ CM E du o 

C EO ARE ufo (Cp. xH. 
d 57.. iis τοίνυν. οὔσης τῆς ̓ἀληϑείας; τ τὸ 

bus ψεῦδος μυρίας ixrQonüg ἔχει» ψαϑιάπερ, αἱ f&x- 

'χαι τὰ τοῦ ΠΕενϑέως. διαφαρήσασιι NU, et τῆς φι- 
Aocogíac τῆς τὲ βαρβάρου τῆς. τε ᾿Πλληνικῆς, αἷρέ- P... 

σεις, ἑκάστη ὅπερ Payer, ὡς "cq. αὐχεῖ τὴνβ349. 

τράλήϑειαν, ιφωτὸς 9 otuet ἀνᾳτολῇ. πάντα. φωτίζε-Ῥοτι. 
1αι. ξύμπαντες Ov “Βλληνές. τε καὶ. βάρβαροι, ὅσοι, 
τἀληθοῦς ὠρέχϑησαν, οἱ. μὲν. οὐκ. óMya. , - 0t. δὲ μέ- 

Qoc zi. εἴπερ ἄρα τοῦ πῇς ἀληϑείᾳς λόγου ἔχυντες 
ἀναδειχϑεῖεν. ὃ γοῦν" αἰὼν" τοῦ χρύνου. τὸ “μέλλον: 

i15xgl τὸ ἐνεστὼς, αὐτὰρ. δὴ καὶ τὸ παρῳχηκὸς ἀχκα- 
οΘιέως συνίστησι; πολὺ. δὲ. πλέον. δυνάτωτέρα. τοῦ 

αἰῶνος. 5. ἀλήϑειρ 'συναγαγεῖν. τὰ οἰκεῖα σπέρματα 

κἂν εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν nén γῆν». πάμπολλᾳ. yo 
τῶν παρὰ ταῖς αἱρέσεδι ᾿δοξαζομένων εὕροιμεν ἂν: ᾿ 

200000 ἢ τέλεον. ̓ ἐκχεχώφηνται μηδὲ. ἐξετμύϑησαν. τὴν 
φυσικὴν ἀκολουϑίαν' καϑάπερ. τὸν ἀνδ θα; αἱ joven 
νίτιδες. ἀποκοψάμεναι VY. ἸΧριστὸν,. εἰ χαὶο ἀλλήλοις 
ἀνόμοιοι εἶναι δοκεῖν. τῷ γένει γε καὶ ὅλῃ τῇ ἀληϑείᾳ 
ὁμολογοῦ γται. ἢ γὰρ ὡς μέλος d ἢ ὡς μέρος ἢ ὡς. εἶδος: 

257 ὡς γένος εἰς ἕν συνέπεται. ἤδη δὲ καὶ fj: ὁπάτη 

“ἐναντία τῇ. γεάτῃ οὔδα » ἀλλ ἄμφω. γε ἁρμονέᾳ μίᾳ, 
ἔν τε ἀριϑμοῖς, [a ἄρτιος. τῷ πεῤρτῷ, διαφέρεται, 
ὁμολογοῦσι δὲ. ἄμφω τῇ ἀφιϑιμιητιχῇ ὡς τῷ. σχήματε 
ὃ κύκλος καὶ; τὸ τρίγωγον: καὶ. τὸν τἐτράγωνον. καὶ: 

30000 fuv ayuu μάτων ἀλλήλων. διενήνοχεν." ἀτὰρ. xol 
à» 'τῷ xó0u Q παντὶ τὰ" “μέρη σύμπαντα xy. διαφέ- 
ρηται πρὸς ἄλληλα τὴν πρὸς τὸ ὅλον οἰκειότητα , 
«διαφυλάττει. οὕτως. οὖν 1j.T& βάρβαρος 1 ἥ τε Ἔλ- 
-ληνικὴ φιλοσοφία τὴν. ἀΐδιον. ἀλήϑειαν σπαραγμόν 
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" 2 - r1 (oo -— , 

au, οὐ τῆς “Διονύσου μυϑολογίας, τῆς δὲ τοῦ Ào- 
- T | ; c ? 

. fov “τοῦ ὄντος ἀεὶ ϑεολογίας πεποίηται. 0. δὲ τὰ 
᾿ v T ; 

διῃρημένα συνϑεὶς αὖϑις καὶ ἑνυποιήσας τέλειον, τὸν 
- - j3 

ἢ 

“λόγον ἀκινδύνως, ev, ἴσϑ᾽ ὅτι χατόψεται. τὴν GAn- 

ὁϑειαν. τὴ ͵ ΣΉ αν C CUN Y 

$. 58. Γέγραπται γοῦν ἐν τῷ ἐχχλησιαστῇ " 

καὶ προσέϑηκα σοφίαν. ἐπὶ πᾶσιν, οὗ δὴ. ἐγένοντο. 
5) ͵ / » cy. 1. T. r4 3 Verf 

«ἔμπροσθεν μου" ἐν Ἱερουσαλήμ, xo. χαρδία μουϑδ0. 

5: - - ἃ - Y rm ᾿ 1 Nx À $3 ^ 

εἶδεν πολλὰ, σοφίαν xol γνῶσιν. παραβολας x o Pott. 
S 7^ 9y o PER EA X&& 

10ἐπιστήμην ἔγνων ὅτι καί ye τοῦτό ἐστι προαίρεσις: 

πνεύματος otc ἐν πλήϑει σοφίας πλῆϑος γνώσεως" M. 
c TS Y eye μῆς 

P.o δὲ τῆς. παὐτοδαπῆς σοφίας ἔμπειρος" οὗτος χιρίως 
3 

129 ἂν εἴη, γνωστικός. αὐτίκα γέγραπται; , περισσεία 

5γὶνιγνώσεως. τῆς σοφίας ζωοποιήσει 10v παρ᾽ αὐτῆς" - "ἢ. 
N dms ; ἱ - " c 

45nülu, τε αὖ βεβαιοῖ σαφέστερον τὰ εεἰμημένα ἥδε ἡ: 
$QUUCA-UT " pe p uis 

.- “θῆήσις, «πάντα ἐνώπια τοῖς νοοῦσι" ***), τὰ δὲ πώντο 
ni ΜΝ ; D V 

, 

Ἑλληνιχά ἐστι xol βαρβαρικὰ, Dro. δὲ οὐκέτι 
, - Ρ ν᾽ 

πάντα. ὀρθὰ δὲ τοῖς βουλομένοις ἀπενέγκασϑαι 

- "αἴσϑησιν.. ἀνθϑαιρεῖσϑε παιδείαν καὶ μὴ ἀργύριον, 
- c 3 : - 

-30xal γνῶσιν. ὑπὲρ χρυσίον δεδοκιμασμένον;, ἀνϑαιρεῖς-: 
' ' » [ 7 Loa" 4 

09€ δὲ καὶ αἴσϑησιν χρυσίου καϑαροῦ". κρείσσων 

υτψὰρ,. οφίᾳ, λίϑων πολυτελῶν, πᾶν; δὲ τίμιον οὐκ 

«ἄξιον αὐτῆς". 1)» LS ray oaa ἡ 

M PLE NA Cap. XIV... ipo Dy 

2$ . $..59. Φασὶ δὲ Ἕλληνες μετά γε Ὀρφέα «καὶ 

ίνον. καὶ τοὺς παλαιοτάτους. παρὰ oit, ποιητὰς 

ἐπὶ σοφίᾳ πρώτους ϑαυμασϑῆναι τοὺς ἑπτὰ τοὺς 

ἐπικληθϑέντας - o0qovc , ὧν τέσσαρες uiv. ἀπὸ Zotac. 

ἦσαν, Θάλης τε ὃ ἸΠιλήσιος καὶ Βίας 0. Πριηνεὺς 

' 80xoi Πιττακὸς ὃ ΠΠιτυλήναῖος. καὶ Κλεόβουλος. 0 2div- 

duoc, δύο δὲ ἀπὸ Εὐρώπης» Σύλων τε ὃ “4ϑηναῖος 

) 

e) Eccle. 1, 17, 55) 1.14. 7, 12. | **") Prouerb; 8, 

9—- 11. T) Cf, Prouerb. 3, 14 5q. lH C et t E». ἢ 
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; xoi Χίλων 6 tisbiudoios, τὸν δὲ ἕθδομιον ot uy 
Περίανδρον εἶναι λέγουσιν τὸν Κορίνϑιον," οἱ δὲ νά-᾿ 
χαρσιν τὸν Σχύϑην, οἱ δὲ Ἐπιμενίδην τὸν Κρῆτα, ὃν 
᾿“Ελληγικὸν οἷδε προφήτην, οὔ μέμνηται ὃ ἀπόστολος 
SIlovioc , ἐν τῇ πρὸς "Tírov ἐπιστολῇ λέγων οὕτως" 
εξἰπέν τις ἐξ αἰτῶν ἴδιος. προφήτης οὕτως, 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦ στᾶι, χαχὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαί" 

καὶ 7j μαρτυρία αὕτη ἔστιν ἀληθής" 7e E ὅπως 
κἂν τοῖς Ἑλλήνων προφήταις δίδωσί τι τῆς dg 

10ϑείας" xal ovx ἐπαισχύγεται πρός i& οἰχοδομὴν καὶ 

'πρὸς ἐντροπὴν διαλεγύμενος τινὼν “Ἑλληνικοῖς. συγ- 

χρῆσϑαι ποιήμασι; πρὸς γοῦν Κορ ,ϑίους, οὐ γὰρ ̓ 
ἐνταῖϑα μόνον, περὶ τῆς TOv: vexgiv. ἀναστάσεως 
διαλεγόμενος, ἰὰμβείῳ" “συγχέχρηταὶ TQoyuQ ub 

1550t ὑφέλος""; "λέγων, « οἵ vexgol οὐχ ἐγείρονται; qd 
γῶμεν καὶ πἰῶμεν" αὔριον γὰρ Re λύκος μὴ 

πλανᾶσϑε" : 
᾿φϑείῤουσιν 1917 χρήσϑ' δμιλίαι" κακαί. ' 

οἵ δὲ  χουσίλᾳον τὸν Apyeio ἐγκωτέλεξιιν "τοῖς ἑπτὰ 

Ξοσοφοῖς, ἄλλοι δὲ Φερεκύδην" τὸν Σύριον, Πλάτων. 

δὲ ἀντὶ Περιάνδρου ὡς ἀναξίου σοφίας διὰ τὸ 16351. 
“τυρανγηκέναι" ἀντικατατάττει Ἰηὐσωνὰ" τὸν! Χηνέα.. Pott. 

$. 60. Ὡς μὲν οὖν χάτω ποὺ τῆς ἸΠωσέως. ἡ- 
λικίας οἱ παρ᾽ Ἕλλησι σοφοὶ γεγόνασι, μικρὸν vort- 

25p0v δειχϑήσεται. 6 δὲ τρύπὺς τῆς nup - αὐτοῖς φι- 
λοσοφίας ὡς ᾿Εβραϊκὸς xol αἰνιγματώδης ἤδη ἐπι-- 
σκεπτέος. βφαχυλογίαν γοῦν ἠσπάζοντο, τὴν mauu 
γετικὴν, "τὴν ὠφελιμωτάτην. αὐτίκα, 'Πλάτων πά-- 
λαι τὸ διὰ σπουδῆς γεγονέναι τόνδε' τὸν τρόπον λέ- 

30ye ,. χοινιῦς μὲν πᾶσιν Ἕλλησιν, ἐξαιρέτως δὲ «Ἵακε- 
δαιμονίοις καὶ Κρησὶ ἊΝ εὐνομωτάτοις. τὸ μὲν 
οὖν «γνῶϑι σαυτὸν. μὲν «Χίλωνος ὑπειλήφασι. 

| 'Χαμαϊλέων δὲ ἐν τῷ. be ϑεῶν, Θαλοῦ, “Ἡριστοτέ- 
λης δὲ τῆς Πυϑίας. ᾿δύγατωι δὲ τὴν γνῶσιν ἐγκε--᾿ 

5) τῆς, 1, 12 84. «0€ δε o UNT 
r 
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"S * , ως » - 

χεύεσϑαι μεταδιώκειν. οὖκ ἔστι yüo ἄνευ τῆς τῶν 
εἰ 5.3 : : ἐδ ó 

ὅλων οὐσίας εἰδέναι và μέρη, δεῖ δὴ τὴν γένεσιν 

00 χόσμου πολυπραγμονῆσαι δὲ «ἧς καὶ τὴν 100. 

ἀνθοώπου φύσιν χαταμαϑεῖν ἐξέσται. 

5 $.61. Πάλιν αὖ Χίλωγι τῷ “Ἱακεδαιμονίῳ ἀνα- 

φέρουσι τὸ “ιηδὲν ἄγαν" Στράτων δὲ ἐν τῷ περὶ 
- 3 D A p! 
εὑρημάτων Στρατυδήμῳ τῷ “Τεγεάτῃ προσάπτει τὸ 

ἀπόφϑεγμα, «“ίδυμος δὲ. Σόλωνι αἰτὸ ἀνατίϑησιν, 
et 3/4 ] , ^ J Mes ^ 

ὥσπερ ἀμέλει. Κλεοβούλῳ τὸ μέτρον. ἀριστον. “τὸ 
PS 4.2 2 , ’. δ Y» s / ' 2 m 

100' ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἅτα,, “Κλεομένης μὲν ἕν᾿ τῷ 
SN *Ho ὃ Ὅ , N Ld 9 ὃ ^ , 

περὶ ἰόδου Ὁμήῤῳ φησὶ προειρῆσϑαι διά τοὺ- 

T0, 
οὐ δειλαί τοι δειλῶν τε καὶ ἐγγυαὶ ἐγγυάασϑαι". 

τς οὗ δὲ περὶ ᾿“φιστοτέλη *) XíXwvoc αὐτὸ νομίζουσι, 

,ἀραίδυμος δὲ Θαλοῦ φησὶν εἶναι τὴν παραίνεσιν: ἔπειτα 
| Cem 4 - - 

.. ἑξῆς τὸ πάντες ἄνθρωποι καχοὶ, ἢ οἱ πλεῖστοι τῶν 

ἀνθοώπων. κακοί" διχῶς γὰρ ἐκφέρεται τὸ αὐτὸ ἀπό- 

φϑέγμα, οἱ περὶ Σωτύδαν τὸν Βυζάντιον Βίαντος. 

λέγουσιν εἶναι, καὶ τὸ μελέτη πάντα καϑαίρει 1Π1ε- 

2οριάνδρου τυγχάνειν βούλονται, ὁμοίως δὲ τὴν γνῶϑι 

καιρὸν “παραίνεσιν Πιτταχοῦ χαϑεστάναι. ὃ μὲν 

" - ' y H 

jo οὖν Σόλων ᾿1ϑηναίοις, ἸΠτταχὸς δὲ ΠΠιτυληναίοις 
. ὦ z Ἴ , € , 

ἐνομοϑέτησαν. ὀψὲ δὲ 1ΤΠυϑαγόρας ὁ (ερεχύδους 
, 

- 3 , 

γνώριμος φιλόσοφον ἑαυτὸν πρῶτος ἀνηγόρευσεν. 
Τῇ 

A 

25 8$. 62. Φιλοσοφίας τοίνυν μετὰ τοὺς ngotgn-P. 
: di ὃ ᾿ ἢ 

μένους. ἄνδρας. τρεῖς γεγόνασι διαδοχαὶ ἐπώνυμοι 52. 
- - 

c 

τῶν τόπων περὶ οὺς διέτριψαν, Ἰταλικὴ μὲν ἢ ἀπὸΡοιι, 
ἢ 

€ 21) M 

Πυϑαγόρου, "Iovixij δὲ ἡ ἀπὸ Θαλοῦ, ᾿Πλεατικὴ δὲ 
£3. V (A , IL 9 , ' j3 M , 

ἡ ἀπὸ Ἐενοφάνους.. llvQuyogec μὲν ovv Ἰνησάρ-- 
c / c ν , 

30709 Σάμιος, ὥς φήσιν Ἱππόβοτος, ὡς δὲ “Τριστο- 
* , - / / 123 / ko 7 

Eevoc ἐν τῷ Πυϑαγόρου βίῳ καὶ “ρίσταρχος και Cleo- 
3 c : , n » , 

πομιπὸς Τυρρηνὸς ἣν, ὡς δὲ Νεάνθης Σύριος n Tv- 
NL 2 , VAN ^ 

ριος. ὥστε εἶναί κατὰ τοὺς πλείστους τὸν Πυϑα- 
^ , 2 ^ ^ - c 

γόραν βάρβαρον τὸ γένος. ἀλλὰ καὶ Θαλῆς, ὡς 

*) Hom. Odyss. 9, v. 351. 
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“έανδρος καὶ Ἡρόδοτος iorogoio: Φοίνιξ iv, ὡς 
ἽΕΙ zs ^ 

δέ τινὲς ὑπειλήφασι ἹΠλήσιος. μόνος ovrog δοκεῖ 

τοῖς τῶν “Ἰγυπτίων προφήταις συμβεβληκέναι, δι- 

δάσκαλος δὲ αὐτοῦ οὐδεὶς ἀναγράφεται, ὥσπερ οὐδὲ 

δῳφερεχίδου τοῦ Συρίου, ᾧ Πυϑαγόρας ἐμαϑήτευσεν,: 

ξ, 63. κλλ ἡ μὲν iv Μεταποντίῳ τῆς ᾿Ιταλίας 
c ^ , P CT NT. M , 

ἡ κατὰ Ilv9oyogov φιλοσοφία ἢ Ἰταλικὴ xateyrga- 

σέν, Ἀναξίμανδρος δὲ Πραξιδάμου ΠΠιλήσιος Θά- 
44 - Y.25 * , : ) τὰ 

λην διαδέχεται, τοῦτον δὲ ἡἀναξιμένης, Εὐρυστράτου 

1το]Π]λήσιος,. μεϑ' ὃν ᾿ἀνυξαγόρας ᾿Εἰγησιβούλου Κλα- . 
, go ur / MARE de tC A3 qM , ^ : 

ζομένιος. οὗτος μετήγαγεν ἀπὸ τῆς Ἰωνίας A9 vate 
' 24 - 94 2 / ON 

τὴν διατριβήν. τοῦτον διαδέχεται ZdgyéAaoc, ov 2- — 

χράτης Órfxovosv.- 3^ ; X P.3 

ix δ᾽ ἄρα τῶν ἀπέχλινε λαοξόος ἐνγομολέσχης, 353.. 

45 Ἑλλήνων ἐπαοιδός. Pott. 
M - i 3 

ὃ Τίμων φησὶν ἐν τοῖς :Σίλλοις διὰ τὸ ἀποκεχλικέ- 

γαὶ ἀπὸ τῶν φυσικῶν ἐπὶ τὰ ἠϑιχά. Σωχράτους, — | 

δὲ ἀχούίσας ᾿Αντισϑένης μὲν ἐχύνισε, Πλάτων δὲ εἶ 
4.) | / 2 Z , * 3 ͵ PI l 

P.rZv Mxaónuíev ἀνεχωρήσε:. παρὰ Πλάτωνι “ριστο-- 

130 τέλης φιλοσοφήσας μετελϑιὼν εἰς τὸ xev κτίζει 

Sylb.zà» περιπατητικὴν αἵρεσιν. τοῦτον διαδέχεται Θεύ-- 
" $3109 N' , e^ , ^ , 

q0uoroc, ὃν Στράτων, ὃν “κων, εἴτα Κοιτόλαος, 
5 , 

» 

. ea zhiódmgoc. Σπείσιτπιπος δὲ Πλάτωνα διαδέχε-- 

ται, τοῦτον δὲ Ξενοχράτης, ὃν Πολέμων. Πολέ- 
^ δὲ E ΠΈΨΗΙ, K , ' q , . 22 

χόμίωνος δὲ ἀκουσταὶ Κράτης τὲ xoi Κράντωρ; tc 
Ue c ) ^ , "» , * 2 7 ΝῚ , 

ot; ἡ ἀπὸ Πλάτωνος κατέληξεν ἀρχαία ““καδημία, 
, - 

ράντορος δὲ μετέσχεν ᾿ἠρχεσίλαος, ἀφ᾽ οὗ μέχρι 
QM δι uN εὐ κα / 

Hy ov ἤνϑησεν “Ἵκαδημία ἤ μέση. | 
ᾧ. 64. Εἶτα Καρνεάδης διαδέχεται “Πγησίλαον- 

^ c Lo AZ 

30xol oi ἐφεξῆς" Κράτητος δὲ Ζήνων ὃ Κιτιεὺς ὃ 
-»"Ὡ-ἠὺ "o ow Vu ^ 

τῆς" Στωϊκῆς ἄρξας αἱρέσεως γίνεται μαϑητής. τοῦ- 

τὸν διαδέχεται Κλεάνθης, ὃν Χρύσιππος καὶ ot μετ᾽ 
2 οἵ - 1 1 - - 

“αὐτόν. τῆς δὲ ᾿Ελεατικῆς ἀγωγῆς Ξενοφάνης 0 Ko- 
, * 

λοφώνιος κατάυχει, ὅν φῆσι. Τίμαιος κατὰ Tégova 
^ , 

τὸν Σιχελίας δυνάστην καὶ Ἐπίχαρμον τὸν ποιητὴν 
-- 2 , γεγονέναι, ᾿“πολλόδωρος δὲ κατὰ τὴν τεσσαραχοστὴν 

e 
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ὀλυμπιάδω γενόμενον παρυτετακέναι ἄχρι vow Ζ.α- 
- iov τε καὶ Κύρου χρόνων. ΤΙαρμενίδης τοίνυν Ee- 

| ψρφάνους ἀκουστὴς γίνεται, τούτου δὲ Ζήνων, εἴτα 

“είκιππος, εἶτα Ziquósouoc. Ζ4ημοκῥίτου δὲ ἀκου- 

δοταὶ Πρωταγόρας ὁ ᾿“4βδηρίτης καὶ ἹΠητρόδωρος δ᾽ 

- Χῖος, οὗ “]ιογένης ὃ. Σμυρναῖος; τοῦ ᾿νάξαρχος, 
Ἢ ἐν ἢ - Ws. Vl "Na € |! 7 , , ' 

τούτου δὲ Πύρρων, ov Ναυσιφάγης. τούτου Φασιν 

— ἔγιοι μαϑητὴν Ἐπίκουρον γενέσϑαι. καὶ ἡ μὲν δια- 

Ὁ δοχὴ τῶν nag Ἕλλησι φιλοσύφων ὡς ἐν ἐπιτομῇ 

4070:, οἱ χρύνοι δὲ τῶν προχοταρξάντων τῆς φιλοσο-᾿ 

φίας αὐτῶν ἑπομένως Aextéot, ἵνα δὴ ἐν συγχρίσει 

ἀποδείξωμεν πολλαῖς γενεαῖς πρεσβυτέραν τὴν κατὰ 

ἝἝβροαίους φιλοσοφίαν. pom 

^is $465. Καὶ περὶ μὲν Ξενοφάνους εἴρηται, ὃς τῆς 

15 Ἐλεατικῆς ἦρξε φιλοσοφίας, Θύλην δὲ Εὔδημος ἐν, 

, ταῖς ἀστρολογικαῖς ἱστορίαις τὴν γενομένην ἔχλειψινϑῦ4. 

* τοῦ ἡλίου προειπεῖν φησὶ, χαϑ' οὺς χρόνους συνῆ-Ῥοιι. 

wav μάχην πρὸς ἀλλήλους Π]ηδοί τὲ καὶ z1vàol 

| βασιλεύοντος Κυαξάρους. μὲν τοῦ IMowwvéyovG πα- 

|20:póc δῶν, "Ζλυάττου δὲ τοῦ Κροίσου -““υδῶν. 

συγῴδει δὲ αὐτῷ καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρίιότῃ. εἰσὶ 

δὲ οἱ ygóvo ἀμφὶ τὴν πεντηκοστὴν ὀλυμπιάδα. Πύυ- 

ϑαγόρας δὲ χατὰ Πολυχράτη τὸν τύραννον περὶ τὴν 

ἕξξηχοστὴν δευτέραν ὀλυμπιάδα εὑρίσκεται. Σόλωνος 

2508 ζηλωτὴς Π]νησίφψιλος ἀναγράφεται, ᾧ Θεμιστο- 

kMjc συνὸδιέτριψεν. ἤκμασεν οὖν ὃ Σόλων xarà τὴν 

τισσαραχοστὴν ἕκτην ὀλυμπιάδα. Ἡράχλειτος γὰρ 

$ Βαύσωνος Πελαγχόμαν τὸν τύρανγον ἔπεισεν ἀπο- 

345901 τὴν ἀρχήν. οὗτος βασιλέα Ζ}΄αρεῖον παραᾶκα- 

30loívra ἥκειν εἰς Πέρσας ὑπὲρεῖδεγν. — .— ) 

r 

Cap. XV. νὸς Í 
^" [τ 

4. 66. Οἵδε μὲν οἱ χρόνοι τῶν naQ Ἕλλησι 
- Ν ΄ ς ^ c 

- πρεσβυτάτων σοφῶν vé καὶ φιλοσόφων, ὡς δὲ ot 

"m - ^ ' & 

πλεῖστοι αὐτῶν βάρβαροι TO γένος xot noc βαρ- 
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, 3, , 

βάροις παιδευϑέντες τί δεῖ καὶ λέγειν; & ye Τυρρη- 
, y ᾿ ᾿ 

γὸς ἢ Τυρρήνιος 0 Πυϑαγόρας ἐδείκνυτο, Z4vri09-. | 
^ í 2 , )» MA 

γης δὲ Φρὺξ ἦν καὶ Ὀρφεὺς Ὀδρύσης ἢ Θρᾷξ, 
- , . s , 

Ὅμηρον yàg ot πλεῖστοι “Αἰγύπτιον φαίνουσιν. ά-- 

ὅλης δὲ Οοίνιξ ὧν τὸ. γένος καὶ τοῖς -Aiyvniiov προ-- 
" “ , e 

φήταις συμβεβληχέναι εἴρηται, καϑάπερ xoi ὁ Πυ- 
- B y C6 

ϑαγόρας αὐτοῖς y€ τούτοις, δὲ otg xal περιετέμετο, 
c Sd oin ato D S Χὃ 19:0 M ἕν ῬΡ 

ἵνα δὴ καὶ. εἰς τὰ ἄδυτα κατελϑὼν τὴν μυστιχῆν.- 

παρ 4ἰγνπτίων ἐκμάϑοι φιλοσοφίαν, Χαλδαίωνϑ δ. 

"40re xol μάγων τοῖς ἀρίστοις συνεγένετο xol τὴν ἐκ- Ῥοίε, 

χλησίαν τὴν νῦν οὕτω χαλουμένην τὸ παρ᾽ αὐτῷ - 

᾿ δμακοξῖον αἰνίττεται. Πλάτων. δὲ οὐκ ἀρνεῖται τὰ f SUA 
x&Muora εἰς φιλοσοφίαν παρὰ τῶν D«gbugtv ἐμ- 

" Υ ) € ^ 

/ πορεύεσϑαι, εἴς τε Aiyvntoy ἀφικέοθϑαι ὁμολογεῖ. 
e, μὰς lo. - / ? bra . 5 

1δδύνασϑαι γοῦν ἕν τῷ (αίδωνι πανταχοϑὲν τὸν φι- 
, ? ^ » , ^ Ir C v TN 

Àócoqov ὠφελεῖσθαι γράφων; πολλὴ μὲν 5 Βλλᾶς, 
τον * , 333. ἃ MOT NES AUN , 2 Η͂ 

ion, o Κέβης. 1 d 0g, εν, ἢ) toL πάμπαν ἀγαϑοὶ 
» ^ PN ^ ^ - ᾿ , , T 

ἄνδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ, τῶν: βαρβάρων γὲνη- i] 
, y^ 

(2 ᾧ, 67. Οὕτως οἴεται ὃ Πλάτων καὶ βαρβάρων 
, ^ 5 Kv vx / » 

φοφιλοσόφους τινὰς εἶναι, ὁ δὲ Ἐπίχουρος ἔμπαλιν 

ὑπολαμβάνει μόνους φιλοσοφῆσαι Ἕλληνας δύνα- 
» - - 

σϑαι. ἔν τε τῷ συμποσίῳ ἐπαινῶν Πλάτων τοὺς 
ς ν E 

βαρβάρους, ὡς διαφερόντως ἀσκήσαντας μόνους 
2 - ^ - ^ 

ἀληϑῶς φησὶ καὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ καὶ ἐν “Ἕλλησι 
25 ᾿ ΄ c YE b * / A 

xol βαρβάροις, ὧν καὶ ἱερὰ πολλὰ ἤδη γέγονε διὰ 

. ποὺς τοιούτους παῖδας. δῆλοι δέ εἶσιν οἱ βάρβαρου 
’ 

J 

διαφερόντως τιμήσαντες τοὺς αὐτῶν νομοϑέτας τε 

xal ὁδιδασχάλους ϑεοὺς προσειπόντες. ψυχᾶς a0 
3 , 

ui 

ἀγαϑὰς κατὰ Πλάτωνα χαταλιπούσας τὸν ὑπερου- 
, , - - , ^ 

ϑοράνιον τόπον ὑπομεῖναι 3v εἰς τόνδε τὸν τάρ- 

ταρον καὶ σῶμα ἀναλαβούσας τῶν ἐν γενέσει χα- 
^ [4 ὭΣ, 

^ * 

χῶν ἁπάντων μετασχεῖν ὑπολαμβάνουσι, κηδεμόνας 

τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους, αἱ νόμους τὲ ἔϑεσαν 
37 * * - ; - 

καὶ φιλοσοφίαν ἐκήρυξαν, οὗ μεῖζον ἀγαϑὸν τῷ 

τῶν ἀνθρώπων γένει οὔτ᾽ ἦλϑέν ποτε ix . ϑεῶν οὔτ᾽ - 

ἀφίξεται. 
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$468. Καί μοι δοκοῦσιν αἰσϑόμενοι τῆς uéya- 

Anc εὐποιίας τῆς διὰ τῶν σοφῶν. σεβασϑῆναί τε τοὺς 

ἄνδρας καὶ δημοσίᾳ φιλοσοφῆσαι, Βραχμᾶνές τε σύμ-- 

παντες καὶ ᾿Οδρύσαι καὶ Γέται καὶ τὸ τῶν Jiyv- 
: , - , -2 - * " - 

δπτίων γένος ἐθευλόγησαν. ἀκριϑῶς τὰ ἐχείνων, Χαλ- 

τθμγύγων . αἰεὶ τοι 

δαῖοί τε xal ᾿ράβιοι oi κληϑέντες εὐδαίμονες καὶ 
C i 

, - 

ὅσοι ys τὴν Παλοαιστίνην κατῴχησαν καὶ τοῦ Περ- 
^- , 3 LE , ἃ 3» - Ἁ 

σικοῦ γένους οὐ τὸ ἑλάχιστον μέρος xot ἄλλα πρὸς 
, / , € £V ἘΣ De c 

τούτοις γένη μυρία. ὃ δὲ Πλάτων δῆλον ὡς σε- 
, ἢ c hc βαρβάρους εὑρίσκεται, μεμνημιέ- 

- , » P 

vog αὑτοῦ τε καὶ Πυϑαγόρου᾽ τὰ πλεῖστα καὶ .γεν-- P. 

ναιότατα τῶν δογμάτων ἐν βαρβάροις μαϑόντας.8ὅ6. 

διὰ τοῦτο καὶ γένη βαρβάρων εἶπεν. γένη φιλοσόΞῬοτι, 
, » 

φων ἀνδρῶν βαρβάρων γινώσκων ἔν τε. τῷ Φαί- 

Ῥιδρῳ τὸν “]γύπτιον βασιλέα καὶ τοῦ Θωὶϑ' ὑμῖν σο- 

(31 φώτερον δείκνυσιν, ὃν τινα “ρομῆν οἶδεν ὄντα. ἀλλὰ 

5γ10.χὰν τῷ Χαρμίδῃ Θρᾶκάς τινὰς ἐπιστάμενος φαίνε- 

ται, οἱ λέγονται ἀϑανατίζειν τὴν ψυχήν. NI 

..$. 69. ἹἹστορεῖται δὲ Πυϑαγόρας μὲν Xoyyndi 

20: ““ἰγυπτίῳ ἀρχιπροφήτῃ. μαϑητεῦσαι, Πλάτων δὲ. 

Σεχνούφιδι τῷ Ἡλιοπολίτῃ, Εὔδοξος δὲ o0 Κυίδιος 

ἢ Χονούφιδι τῷ καὶ αὐτῷ Alyv τίῳ. ἐν δὲ τῷ περὶ 

“ψυχῆς “Πλάτων πάλιν προφητείαν γνωρίζων φαίνεται 

- προφήτην εἰσάγων τὸν τῆς λαχέσεως λόγον ἐξαγγέλ-: 

2όλοντα πρὸς τὰς κληρουμένας ψυχὰς προϑεσπίζοντα. 
3 ^ J 5 Nv/ / 

xàüv τῷ Τιμαίῳ τὸν σοφωτατον Σόλωνα μανϑάνοντα 
- , E - * 

εἰσάγει πρὸς τοῦ βαρβάρου. ἔχει δὲ τὰ τῆς λέξεως 
ἡ κ᾽." 3 

A ^V 

ὧδε" ὦ Σόλων, Σόλων, Ἕλληνες ὑμεῖς ἀεὶ παῖδές 

ἐστε, γέρων δὲ Ἕλλην οὐδείς" οὐ γὰρ ἔχετε μάϑημα 

᾿ϑδοχρόνῳ πολιόν. 4ημόκριτος γὰρ τοὺς Βαβυλωνίους - 

M 

. 
X^ 

^ 

Ve 
M Ἢ 

- 

»] 

B 

Ss 

λόγους ἠϑικοὺς πεποίηται" λέγεται γὰρ τὴν Aix pov 

στήλην ἑρμηνευϑεῖσαν τοῖς ἰδίοις συντάξαι συγγράμ- Ρ. 

ἐμασι. κἄστιν ἐπισημήνασθαι mag αὐτοῦ, 740:357. 

λέγει Δημόκριτος, γράφοντος. vai μὴν καὶ περὶροιι, 

αὐτοῦ, ἢ σεμνυνόμενός φησί που ἐπὶ τῇ πολυμαϑίᾳ" -— 

ἐγὼ δὲ τῶν κατ᾽ ἐμαυτὸν ἀνθρώπων γῆν πλείστην 

Clement, lex. vol, IT. E 
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26 ; Pirna , ; , ' 

ἐπεπλανησάμην taropéav. τὰ μήκιστα καὶ ἀέρας τε 

"al γέας πλείστας εἶδον χαὶ λογίων ἀνθϑρώπιυν πλεί-- 

, 

στίον 2oíxovow xal γραμμέων συνϑέσιος μετὰ ἀπο- 
, 

à , τς δι, ἢ 

δείξιος οὐδείς xe μὲ παρήλλαξεν οὐδ᾽ οἱ “Αἰγυπτίων 
^ - , 

m. Y - 

ὁχοαλεόμενοι “Ιρπεδόνάπται, σὺν τοῖς δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἐπὶ 

2» 0» » Y γιὰ X utes f ) , ἡ ἐς * 

ἔτε ὀγδώκοντα ἐπι ξείνης ἐγενηϑῆν. ἐπῆλϑε γὰρ Βα- 

, A Vae hoo! ἕ " & ; 

(0s vore τε xui Περοίδω καὶ “ϊγυπτον τοῖς τὲ μά- 

- - ^ 

yorg χαὶ τοῖς ἱερεῖσι μαϑήητει eov. Ζωροάστρην δὲ 

bI , ^ , € E NA t / 

τὸν μάγον τὸν Πέρσην 0 Πυϑαγόρας ἐζήλωσεν, βιὶ- 
“"ν € 

J 

108A0vc ἀποκρύφους ταἀνδρὺς τοῦδε ot τὴν Προυδίχκου.. 

μετιόντες σέρεσιν αὐχοῦσι xextro9 ot. τ 

S. 70. ᾿“λέξανδϑος δὲ ἐν τῷ περὶ Πυϑαγορικιῦν ovu- 

L4 - 
l - € m ^ 

βόλων Ναζαράτῳ τῷ ᾿ἩἸσσυρίῳ μεϑητεῖσαι ἐστοθέι τὸν P. 

LU 
- c - 

» 

Πυϑυγόραν --- Πεϊεκιὴλ τοῦτον ἡγοῖϊνταί τινὲς ; 00x358, 

150010 δὲ ὡς ἔπειτα δηλωθήσεται — ἀκηχοέναι τε πρὸς ΒΟΥ. 
- , 

, , 

τούτοις Γαλατῶν xoi Βραχμάνων τὸν Πυϑαγόραν βυυ- 

χεται. Κλέαρχος δὲ ὃ περιπατητικὸς εἰδέναι φησί τινὰ 

2 ef ANO Wy / , tH , V 

Ἰουδυῖον ὃς ““Ιριστοτέλει συνεγένετο. οάχλειτος γὰρ 
^ b - - 

οὐκ. ἀνθοωπίνως φησὶν, ἀλλὰ σὺν ϑεῷ μᾶλλον Ze 
^ / P ν y 

An περάνϑαι. φασὶ γοῦν ἐν Δελφοῖς πα à τὸ βου- 

eod ἡ 1 
' xc , 

" 
/ ), E ἐ T 

λευτήριον δείκνυσϑαι πέτραν τινι, E ἧς λέγεται καϑέ- 

fy πρώτην Σίϑυλλαν ἐκ τοῦ Exi | 
ζεσϑαι τὴν πρωτὴν Σίβυλλαν ἐκ τοῦ Βλικῶνος naga 

- - » » , 

γενομένην ὑπὸ τῶν Π|ουσῶν τραφεῖσαν. €viot δέ φασιν 

2 / , 2 LPS ^ / 3 P - " 

2s Π]αλιαίων ἀφιχέσϑαι zfaptoc otouv ϑυγατέρὰ πῆς, 

- 
, - 

χει ἃ - 

" οΣιδῶνος. Σαραπίων δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι μηδὲ ἀποϑανοῦυ- 

T - 
H 

M ^ 

σὰν λῆξαι μαντικῆς φησὶ τὴν Σίβυλλαν, καὶ τὸ μὲν 

-] - 2 - ^ 
- 

elc ἀέρα, χωρῆσαν αὑτὴς μέτα τελευτὴν; TOUT εἶναι τὸ 
' 34 , - . - 

ἐν φήμαις καὶ κληδόσι μαντευόμενον, τοῦ δὲ εἰς γῆν 

/, 
P) 

μεταβυαλώντος Giu aToc nóog ὡς εἰχὺὸς ἀναφυεισῆς 

ri ἢ ^ 
- 

2 - 4 

3090€ ἂν αὐτὴν ἐπινεμη"} ἢ ϑυέμματα xov ἐκεῖνον δή- 
^ 

L , 7 ^ ài " - 

πουϑὲν γενόμενα τὸν τόπον axo τὴν διὰ τῶν 

σπλάγχνων τοῖς ἀνϑδοώποις προφαίνειν τοῦ μέλλον- 
- 5 

voc δήλωσιν γράφει, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτῆς «εἶναι τὸ 

- ΄ A , , 2; 

ἐν τῇ σελήνῃ φαινόμενον mooocmoy οἴεται. 
, 

, 
- 

$71. 'éde μὲν περὶ Σιβύλλης, Νουμᾶς δὲ’ 
, M 

ὃ Ῥωμαίων βασιλεὺς Ivoyogtiog utv ἦν, ἐκ δὲ τῶν 
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CLEM. ALEX; STROM. L.I. C. XV. $71.72. δι΄ 
, 

. ἸΠωὐσέως ὠφεληϑεὲὶς διεκώλυσεν ἀνθρωποειδῆ xoiP. 
ζωόμόρᾳον εἰκόνα ϑεοῦ “Ῥωμαίους κχτίζειν. ἐν γοϊνϑῦ9. 

ἑκατὸν καὶ ἑβδομήκοντα τοῖς πρώτοις ἔτεσι ναοὺςβοιι. 

οἰκοδομούμενοι ἄγαλμα οὐδὲν. οὔτε πλαστὸν οὔτε 

δμὴν. γβαὴτὸν. ἐποιήσαντο. ἐπεδείκνυτο γὰρ ἀὐτοῖς ὃ 

Νομᾶς. δῖ ἐπικρύψεως ὡς οὐκ ἐφάψασθαι τρῦ 

βελτίσεοιν,. δυνατὸν ἄλλως ἢ μόνῳ τῷ TO. ᾿φιλοσο-- 

qiu τοίνυν πολυωφελές τι χρῆμα πάλαι μὲν ἤκμασε 

- παρὰ βαρβάροις κατὰ τὰ ἔϑνη. διαλάμψασα, ὕστε- 

1090» δὲ PITE εἰς Ἕλληνας χκαιῆλθεν. προέστησαν 

αὐτῆς Alyvntimv τὲ οἵ προφῆται καὶ ZMaovgiov oi 

Χαλδαῖαι καὶ Γαλατῶν. οἱ “Ιρυίΐδαι καὶ Σαμαναῖοι, 

Βάκτρων καὶ Κελτῶν οἵ φιλοσοηήσαντες καὶ Περ- 

^ σῶν. οἱ μάγοι" οἱ μέν, yé καὶ τοῦ σωτῆρος πφοεμή- 

δνυσαν τὴν γένεσιν ἀστέρος αὐτοῖς καϑηγουμένου εἰς 

o τὴν Ἰυυδαίὰν ἀφικνούμενοι γῆν, Ἰνδῶν τε οἱ yv- 

ες μνυσοφισταὶ, ἄλλοι τε φιλόσοφοι βάρβαροι. διττὸν 

δὲ τούτων τὸ γένος" οἱ μὲν Σαρμᾶναι αὐτῶν,, οἱ δὲ 
Βροαχμᾶναι καλούμενοι. καὶ τῶν, Σαρμαγῶν οἱ. ἀλ- 

᾿φρλόβιοι πφροσαγορέυύμενοι οὔτε πόλεις οἰκυῖσιν οὔτε 

στέγας ἔχουσιν, δένδρων δὲ ἀμᾳιέννυνται. φλοιοῖς. 

καὶ ἀκρόδρυα σιτοῦνται xol ὕδωρ ταῖς χερσὶ πίνου-. 
σιν, οὐ γώμον, οὐ παιδοποιίαν ἴσασιν, ὥσπερ ot 

γῦν ἐγχρατηταὶ -καλούμενοι. εἰσὶ δὲ τῶν Ἰνδῶν οἱ 
| φρτοῖς Βούττα πειϑόμενοι παραγγέλμασιν, ὃν δὲ ὑπὲρ- 

βολὴν σεμνότητος εἰς ϑεὸν τετιμιήκασι. 
: οἰ, 79. Σχύϑης δὲ καὶ ἀάνάχυρσις ἦν, καὶ πολ- 

λῶν nag Ἕλλησι διαφέρων οὗτος ἀναγράφεται φι- 

 λοσόφων. τοὺς δὲ “Ὑπερβυρέυυς ᾿Ελλάνικος ὑπὲρ τὰ 

- φθΡίπαια ὄρη οἰκεῖν ἱστορεῖ, διδάσχεσϑαι δὲ αὐτοὺς 
τ δικαιοσίνην μὴ κρεωφαγοῖντας, ἀλλ᾽ ἀκροδρίοις yga- P. 

"o μένους. τοὺς ἑξηκονταετεῖς οὗτοι ἔξω πυλῶν ἄγον-860. 

τὲς ἀφανίζουσιν, εἰσὶ δὲ xol παρὰ Γερμανοῖς αἱθοι. 

τ δεραὶ καλούμεναι γυναῖκες , o* ποταμῶν δίναις ngo- 

Τ᾿ βλέπουσαι καὶ ῥευμάτων ἐλιγμοῖς: καὶ ψόϊροις τεκμαί- 

ρονται καὶ προϑεσπίζουσε τὰ μέλλοντα. αὗται γοῦν 

M DE?2 
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δ ^ , * n 

oüx εἴασαν αὐτοὶς τὴν μάχην ϑέσϑαι πρὸς Καίσαρα 

πρὶν ἐπιλάμψαι σελήνην τὴν νέαν. τούτων ἁπάντων. 
, 

- ^2 D$  ν J ' M 2 

πρεσβύτατον μαχρῷ τὸ Ἰουδαῖον γένος, καὶ τὴν noQ 
» | , 

αὐτοῖς φιλοσοφίαν Eyyountov γενομένην προχατάρξαι 

stc παρ᾽ “Ἑλλησι φιλοσοφίας διὰ πολλῶν ὃ Πυϑα- 

Ῥ. γόρειος ὑποδείχνυσι GiXOY. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Ζρι- 

..432 στύβουλος ὃ περιπατητικὸς καὶ ἄλλοι πλείους, ἵνα | 

Sylb.) κατ᾽ ὄνομά ἐπιὼν διατρίβω, φανερώτατα 
τ a - 

ΠΠεγασϑένης ὃ συγγραφεὺς ὃ Σελεύκῳ τῷ Νιχάτορι 
z ἃ EO EI 

τοσυμβεβιωχὼς ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Ἰνδικῶν ὧδε γράφει" 

ἅπαντα μέντοι τὰ περὶ φύσεως εἰρη uva παρὰ τοῖν 
etx Á : AAA i oA dion 

»ογαίοις λέγεται καὶ παρά τοῖς ἕξω ΤΊ Ελλάδο 

«0x s. y * E 348 Cx ! , 

φιλοσοφοῦσι;, TU μὲν παρ Ἰνδοῖς ὑπὸ τῶν Βραχμά-. 

: - c - 

yov, τὼ δὲ ἐν τῇ Συρίᾳ ὑπὸ τῶν καλυυμένων Tov- 

15δαίων. ς : ; 
^ 

- 

: 4: 78. Τινὲς δὲ μυϑικώτερον τῶν Ἰδαίων κα- 

-λουμένων δαχτύλων σοφούς τινας πρώτους γενέσϑαι 

γνουσιν, εἰς otc jj τε τῶν ᾿Εφεσίων λεγο ιένων γραμ- 
yn d λ $ d ; ^ ^ e r i3 - 

μάτων καὶ ἢ τῶν κατὰ μουσικὴν εὕρεσις ῥυϑμῶν 

ορἀναφέρεται. δὲ ἣν αἰτίαν ot παρά τοῖς μουσικοῖς 
/ , Y Wt. 

δάχτυλοι τὴν προσηγορίαν εἰλήφασι. Φρύγες δὲ ἦσαν͵ 

^ , .} - PUE 4 *H. ^Ó i2 V 

καὶ βάρβαροι ot Ἰδαῖοι δάκτυλοι. ρόδωρος δὲ τὸν  — 
- ^ 

Ἥρακλέα μάντιν καὶ φυσικὸν γενόμενον ἱστορεῖ naQa 

"Ailavtog τοῦ βαρβάρου τοῦ Qovyóc διαδέχεσθαι 

' - 

- , 

οὁτοὺς τοῦ κόσμου κίονας, αἰνιττομένου τοῦ μυϑοῦυ 

τὴν τῶν οὐρανίων ἐπιστήμην μαϑήσει. διαδέχεσθαι. 

ὃ δὲ Βηρύττιος “Ἕρμιππος Χείρωνα τὸν Κένταυρον 
- c ΄ 

, 

σοφὸν καλεῖ, ἐφ᾽ οὗ καὶ ὃ τὴν Τιτανομαχίαν you 

ψας φησὶν ὡς πρῶτος οὗτος" : Í 

» ὃ Mr NE 9 ; - o4 2L ; δείξας 361 

go εἰς τε δικαιοσύγην ϑνητῶν γένος Ὥγαγε εἰξας 2 

ct ^ , ᾿ € ^ ^ Á , )} , P tt 

0pxovc καὶ ϑυσίας ἱλαρὰς καὶ σχήματ Ολύμπου.Ῥοιι, 

A» / ) S OM STD MT ἊΝ 

- παρὰ TOVIQ ᾿Ἀχιλλεὺς παιδεύεται ὁ ἐπ Daov στρα- 

- € ^ )& Ὁ , - , 

τεύσας, Inno δὲ 1] ,ϑυγάτηρ τοῦ Κενταῦρου συνοι- 

xijouco Δἰόλῳ ἐδιδάξατο αὐτὸν τὴν φυσικὴν Otu- 
, ^ Hu , 

ρίαν τὴν πάτριον ἐπιστήμην. μαρτυρέι καὶ Εὐριπί- 
"SR “ δες" 

4 

δης περὶ τῆς Immovc ὧδέ πως" 
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“Δ - 1 * - 399 L X 

ἢ πρῶτα μὲν τά ϑεῖα προυμαντευσῶτο 

- χρησμοῖσι σαφέσιν ἀστέρων ἐπ᾽. ἀντολαῖς. 
M - 42^! , 2 y i N ^ c 2 J 

παρὰ τῷ «Αϊόλῳ TovtQ Ὀδυσσεὺς μετὰ τὴν Ἰλίου 
- * ^ , E 

ἅλωσιν ξΞενίζεται. παρατήρει μοὶ τοὺς χρόνους εἷς 

ὁσύγχρισιν τῆς Π]ωῦσέως ἡλικίας καὶ τῆς κατ' αὖ- 

τὸν ἀρχαιοτάτης φιλοσοφίας. 

. Cap. XVI. 

$. 14. Οὐ μόνης δὲ φιλοσοφίας, ἀλλὰ χαὶ πά- 

σης σχεδὸν τέχνης. εὑρεταὶ βάρβαροι. .Φἰγύπτιοι 

1ογοῦν πρῶτοι ἀστρολογίαν εἰς ἀνθρώπους ἐξήνεγκαν, 
E. , H ' Σ᾽ 39 3 f ! , 5 

ὁμοίως δὲ καὶ Χαλδαῖοι. «Αἰγύπτιοι λύχνους τὲ αὖ 

καίειν πρῶτοι κατέδειξαν καὶ τὸν ἐνιαυτὸν εἰς δώ- 
- E , Ξ ἔχ: 

« 

δεχα μῆνας διεῖλον καὶ ἐν ἱεροῖς μίσγεσθαι γυναιξὶν. 

, 
€ τ 2 

, 

ἐκώλυσαν μηδ᾽ εἰς tego εἰσιέναι ἀπὸ γυναικὸς ἀλοῦ- 
X 

3 

i$rovc ἐνομοϑέτησαν, γεωμετρίας τὲ αὖ εὑρεταὶ γε- 
t , * 3 2 2 ev s b 3'c/3 , , 

γόνασιν." εἰσὶν δὲ οἱ Κᾶρας τὴν δ ἀστέρων nQo- 

γνωσιν ἐπινενοηχέναι λέγουσιν. πτήσεις δὲ ὀρνίϑων 

᾿παρέφυλάξαντο πρῶτοι Φρύγες". καὶ ϑυτικὴν ἠκρί- 

βωσαν. Τοῦσκοι ᾿Ιταλίας γείτονες. ἬἼσαυροι δὲ καὶ 

20ραβες ἐξεπόνησαν τὴν οἰωνιστικὴν, ὥσπερ Ἵελμι- 

σεῖς τὴν δὲ ὀνείρων μαντικήν. Τυρρηνοὶ σάλπιγγα 

2 »)2 PRESE 24 ἡ DON 3 » 

ἐπενόησαν καὶ Gpvyec αὐλόν" (Φρύγες γάρ ἡστὴν 

», 

-"OXvunóc τε καὶ Μαρσύας. P. 
/ * * D 5 - , 

ξ.. 76. Κάδμος δὲ Φυίνιξ ἣν ὃ τῶν γραμμα-862, 
e c ^ e » » e 

2510» Ἕλλησιν εὑρετὴς, ὡς: φήσιν Εὔφορος, δϑενΡοίί. 

καὶ Φοινιχήια τὰ γράμματα “Ἡρόδοτος κεχλῆσϑαι 
Cy , Els ' , ^ π΄ wt , 2 

γράφει. οἱ “δὲ Φυίνικας καὶ Σύρους γράμματα v7. 

γοῆσαι πρώτους λέγουσιν. ἰατρικὴν δὲ ᾿ἅπιν ““ἰγύ- 
» P 

τς ὕπτιον αὐτόχϑονα πρὶν εἰς Ztyvntov ἀφικέσϑαι τὴν 

801ώ. μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Ἰσκληπιὸν τὴν τέχνην αὐξῆσαι 

τς λέγουσιν. άτλας δὲ ὃ Αἴβυς πρῶτος ναῦν ἐναυπη- 

᾿γήσατο καὶ τὴν θάλασσαν ἔπλευσε.  Κέλμις τε αὖ καὶ 

Δαμναμενεὺς οἱ τῶν ᾿Ιδαίων δάκτυλοι πρῶτοι σίδη- 

ρον e&gov ἐν Κύπρῳ, dag δὲ ἄλλος Ἰδαῖος toot χαλ- 
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χοῦ κρᾶσιν, ὡς δὲ Ἡσίοδυς, Xung. vai μὴν Θρᾷ- 

«66. πρῶτοι τὴν καλουμένην ἅρπην εἶρον, ἔστι δὲ 
μάχαιρα καμπύλη, χαὶ πρῶτοι πέλταις ἐπὶ τῶν ἵπ- 

πίων ἐχρήσαντο. ὁμοίως δὲ xol Ἰλλύρωι τὴν καλου- 
ὁμένην πέλταν ἐξεῦ gov. ἔτι φασὶ Τουσκαγοὺὶς τὴν πλα- 

στικὴν ἐπινοῆσαι, Ἴτανόν 28 ταν Σαυνίτης οὗτος ἦν —P. 

πρῶτον ϑυρεὸν χατασχευάσαι. Κάδμος γὰρ ὁ Φοί-368.. 

γιξ χιϑοτομίωαν ἐξεῦρε καὶ μέταλλα χουσοῦ τὰ negiPott, : 

τὸ Πάγκαιον. ἐπενόηαεν ὄρος. ἤδη͵ δὲ χαὶ ἄλλο | 

τρἔϑνος Καππάδοκες πρῶτοι εἴρον. τὸν γάβλαν καλού-᾿ 

μένον.» ὃν τρόπον καὶ τὸ δίχορδον oot QtOt, - Καρ- 

χηδόνιοι γὰρ. πρῶτοι τέτρήῤη κατεσκεύασαν, ἐναυ- 
aue δὲ αὐτὴν Βόσπορος αὐτοσχέδιον. 

$. 76. IL; δειά τε ἢ rov 7 Kalle πρώτη 

τόβαφὴν τριχῶν ἐπενόησεν. ἀλλὰ καὶ Νώροπες --- ἔϑνος 

ἐστὶ ΠΙαιογνιχὸν, νῦν δὲ Νωρικὸν καλοῦνται — κατειρ- 

γάσαντο χαλχὸν καὶ σίδηρον ἐχάϑηραν πρῶτοι. 

᾿“μυχός τε ὃ Βιβρή κων βασιλεὺς ἱμάντας πυχτικοὺς 

πρῶτος εὗρε. περί τε μουσικὴν Ὄλυμπος ὁ Mvoóc 

'20r7v Αύδιον ἁρμονίαν ἐφιλοτέχνησεν. οἵ τε Τρω- 

γλοδύται καλούμενοι σαμβύκην εὗρον. ὄργανον pov 

σικόν. quaai: δὲ xal τὴν πλαγίαν σύριγγα Ξάτυρον 

εὑρεῖν τὸν Φρύγα" {τρίχορϑον δὲ ὁμοίως xal τὴν 

διάτογον ἁρμονίαν Ὕχαγτιν τὸν καὶ αὐτὸν Φρύγα" ] 

35x potuto δὲ Ὄλυμπον. ὁμοίως τὸν Qo γα; καϑάπερ 

Φρύγιον ἁρμονίαν. καὶ TEES θίγιον καὶ ἐιιξυλύδιον 

“Μαρσύαν τὴς αὐτῆς ὄντα τοῖς προειρημεέν (1€ χώρας, 

xol τὴν Δώριον Θάμυριν ἐπινοῆσαι τὸν Θρᾷκα. 

«Πέρσας τε πρώτοις ἀκηκόαμεν ἀπήνην xci xXtvqv 

30xoi ὑποπόδιον ἐργάσασθαι τοῖς τὲ Σιδονίους. 1 oc- P. 

χώπον. νοῦν κατασκευάσαι. Σικελοί τε οἱ πρὸς 17364. 

Ἰταλίᾳ πρῶτοι φόρμιγγα εὗρον οὐ πολὺ τῆς iD Pott, 

ρας "λειπομένην καὶ κρόταλα ἐπενόησαν. ἐπί τε 2e 

μιράμεως βασιλέως “Ἵϊγυπτίων. τὰ βύσσινα ἱμάτια 

οεὑρῆσϑαι ἱστοροῦσιν. καὶ. πρώτην ἐπιστολὰς συν- 
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τάξαι Ἄτοσσαν τὴν Περσῶν βασιλεύσασάν φησιν Ελ- 

λάνικος. 
T - 

Yt ; de o 3 - , 

τς 77. Σχάμων μὲν οὖν ὃ Π]ιτυληναῖο καὶ Θεύ- 
H í 

ὃ ἜἘρέ Κίδιππός τε ὃ ΜΙ bc, Él 
qoao1oc ὁ Βρέσιος Ht ἱππός τε 0 Mevrwevc, ἔτι τὲ 

: Nro cl 
Y M2 , N 

-PoA4vrnqárge xci ᾿Πρισιόδημος xut ᾿Πριστοτέλης, πρὸς 

n 
| n ' E ' L c 

133 τούτοις δὲ (φιλυστέφανος, ἀλλὰ xol Στιράτων 0 περι- 
γ΄ ω NA , - , 

Βγινιπατητιχὸς ἐν τοῖς περὶ εὑρημάτων TOUT ἱστύρησαν. 

παρεϑέμην δὲ αἰτῶν. ὀλίγα. εἰς σύστασιν τῆς παρὰ 

ὃ ul - / 1 ? 

ρα ϑάροις εὑρετιχῆς καὶ πὐφελοῦς φύσεως; nag ων 

LOC 9 ον i , 35, ΛᾺ 2 ἦν 3 IN 

10 EXXnrec τὰ ἐπιτηδεύματα ὠφέληνται. εἰ δέ τις τὴν 

' , 3 M 9o ,' * N X vs ' t 

(0v ( [A € , 

quim 'διαβάλλλει τὴν βάρβαρον, Ἔβι6 δὲ, φησίν, 0 

ῬἌνάχαρσις, παντὲς λληνες σγχυϑίζουσιν. οὕτος Ὧν 

c * 3^ ch, ' 
N c , We b , 

3 7 ᾿ L (X ἰς 700 t 7L ; 

0 παρ EAXvo θαυμασθεὶς ὃ φησας ἐμοὶ neg nae 

χλαῖνα, δεῖπνον γάλα, τυρὸς. ὁρᾷς φιλοσοφίαν βύρ- 

1ὅβαρον ἔργα ἐπαγγελλομένην, οὐ λόγους. 
/ 

τος 8, 78. Ὁ δὲ ἀπόστολος οὕτω φησίν: καὶ ὑμεῖς 

διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εἴσημον λόγον δῶτε, πῶς 

γνωσϑήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσϑε γὰρ "εἰς " ἀέρα 

“«λαλοῦντες." τοσαῦτα. εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν 

ξρχόσμῳ καὶ οὐδὲν ἄφωνον. ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν 

M - - 
- - , i 

i δύναμιν τῆς φωνῆς, "ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος, 

οχαὶ ὃ λαλῶν ἐμοὶ βάρβαρος. χαὶ 0 λαλῶν γλωσσῇ 

$55 A λ mox : » dais 

D " mpootvyéod o trü διερμηνεύῃ ΩΣ ναὶ pv owe ποτε 

δἰ εἰςι Ἕλληνας ἢ τῶν λόγων παρῆλϑε διδασχαλία τὲ 

^ EY, Y / - /Q y 

25xvl γθαφη-. ἀλκμαίων γοῦν Περίϑου Κροτωγνιό- 

τῆς πρῶτος φυσικὸν λόγον συνέταξεν. οἱ δὲ Ἡνα- 

« , € , 
, - " A S 

δαγοραν Εἰγησιβούλου Κλαζομένιον πρῶτον διὰ ypu- 

φῆς ἐλδοῖναι βιβλίον ἱστοροῦσιν. μέλος τὲ αὖ. πρῶ- 

: 2 Ki , 
Cx. 

xoc περιέϑηκε τοῖς ποιημᾶσι καὶ τοὺς «“Δακεδαὶμο- P. 

a30vicy γόμους ἐμελοπυίησε Τέρπανδρος 6 ντισσαῖος,8θ0. 

— διθύραμβον δὲ ἐπενόησεν Αἄσσος Ἑρμιονεὶς, CpvovFott. - 
€ - 

Στησίχορος | Tutootvc yogetuv ᾿Αλκμὸν Luxsdeiuó- 

^ aD A2 , / c , d s" y 

γιος, τὰ ἐρωτικά Ἀνακρέων Τήιος; ὑπθρχήσιν Hiv-- c 

LA Rig Jab NEP P HEN ᾽ 

£ 
3 , 

5) 1 Corinth, 14, 9 3M. 

^ 
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δαρος Θηβαῖος, νόμους Te πρώτους Totv ἐν χορῷ. 
καὶ κιϑάρᾳ Τιμόϑεος ὃ ΠΠιλήσιος. css 

: ᾧ, 79. Ναὶ μὴν ἴαμβον μὲν ἐπενόησεν IMpoyiko- 
xoc ὃ ΠΙάριος, χωλὺν δὲ ἴαμβον InndvaS ὃ ᾿Εφέ- 
ὅσιος, καὶ τραγῳδίαν μὲν Θέσπις 0 ̓ Αϑηναῖος, κω- 

μῳδίαν δὲ Σουσαρίων ὃ ̓ Ικαριεύς, τοὺς χρόνους τού- 

των παῖδες παραδιδόασι γραμματιχῶν; μακρὸν δ᾽ 
» »/ , 2 e; ’ 2 L4 

ἂν εἴη τούτους ἀκριβολυγούμενον παραϑέσθϑαι αὐτοῦ 

δεικνυμένου τοῦ Διονύσου, δὲ ὃν καὶ Ζινύσια xal 
10 , , ep, » 3 2 , ᾿ M 

ϑέα μεταγενεστέρου Π]ωϊσέως ἢ αὐτίχα μάλα. φασι 

δὲ καὶ τυὺς κατὰ διατριβὴν λόγους καὶ τὰ δητορικὰ 
, - - - - 

ἰδιώματα εὑρεῖν xol μισϑοῦ συνηγορῆσαι πρῶτον 
/ δικανικὸν λόγον elg ἔκδοσιν γραψάμενον ᾿Αντιφῶντα 

Φίλου "Pauvovotov, ὥς quot Διόδωρος, 24n01Aó- 

i$jwgoc δὲ ὃ Κυμαῖος πρῶτος τοῦ κριτικοῦ εἰσηγή- 
σατο τοὔνομα xol γραμματικὸς προσηγορεύϑη. ἔνιοι 
E , ' e 9 P 3$ 2c 

δὲ Ερατοσϑένη τὸν Kvonroiov Qauow, ἐπειδὴ ἐξε- 

δωκεν οὗτος βιβλία δύο γραμματικὰ ἐπιγράψας, 
- se - 

ὠνομάσϑη δὲ γραμματικὸς ὡς νῦν ὀνομάζομεν nga 

20τος Πραξιφάνης “Ζιονυσοφάνους ΠΠιτυληναῖος. Ζά- 
' - , 

λευκός τε ὃ “1οκρὸς πρῶτος ἱστόρηται vóuovg ϑέ- 
σϑαι, οἱ δὲ ΠΠ]Πίνω τὸν zhióg ἐπὶ “υγκέως. οτος μετὰ 
ΖΔ ' J c ὃ / » 2 ^ ) £5 iP 

αναὸν γίνεται ἑνδεκάτῃ ἄνωθεν ἀπὸ Ἰνάχου xot. 
m ’ - c ^£ » " T 1 ^ 

ἸΠωϊσέως yevett, ὡς ὀλίγον ὑποβάντες OelSoutv.' 210-366. 
5 5» y Y 

Δα. ἘΣ 1 sc Y ω 0T4/ C4 7 ' "Pott. - 

v5xovoyoc δὲ μετὰ πολλὰ τῆς Ἰλίου ἁλώσεως γεγονὼς οί. 

ἔτη πρὸ τῶν ὀλυμπιάδων ἔτεσιν ἑχατὸν͵ πεντήκοντα 
& ] , ^ , 

γνομοϑέτεῖ «1ωυκεδαιμονίοις, Σόλωνος γὰρ τοὺς χρο- 

'ψους προειρήχαμεν. ᾿ 
, .“ κα ^ 2 M ,ὔ Ν 

$. 80. 4ράκων δὲ 0 καὶ αὑτὸς γομοϑέτης περὶ 
E ὰ € ^ 

30z)v τριαχοστὴν xol ἐννάτην ὀλυμπιάδα γεγονὼς &U- 
» 3'.c * 

οίσχεται. ᾿Αντίλοχος δὲ αὖ ὁ. τοὺς ἵστορας πραγμα- 
- / Rt v 2[? 

τευσάμενος ἀπὸ τῆς Πυϑαγόρου ἡλιχλίας ἐπὶ τὴν πι- 

χοίρου τελευτὴν, γαμηλιῶνος “δὲ. δεκάτῃ ἱσταμένου ógov τελευτὴν, γαμηλιῶνος - κάτῃ ἱσται | 
^ 

, ^v 

- γενομένην ἔτη φέρει τὰ πάντα τριακόσια δώδεχα. 
- ^ οὖ ^ 

ἔτι φασὶ τὸ ἡρῷον τὸ ἑξάμετρον Φανοϑέαν τὴν yu- 
- 

- V 

vaixa Ἰχαρίου, οἱ δὲ Θέμιν μίαν τῶν. Τιτανίδων 

ὡς δ ἀπο, iiie Ui 

Ι 
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“εὑρεῖν. Δίδυμος δ᾽ ἐν τῷ περὶ Πυϑαγορικῆς φίλο- 

σοφίας Θεανὼ τὴν Κροτωνιᾶτιν πρώτην γυναικῶν 

φιλοσοφῆσαι καὶ ποιήματα γράψαι ἱστορεῖ. 5 μὲν 

οὖν “Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὡς μέν τινὲς χατὰ περί- 

ὅπτωσιν ἐπήβολος τῆς ἀληϑείας ἀμῃγέπῃ; ἀμυδρῶς 

τε xai οὐ πάσης γίνεται; ὡς δὲ ἄλλοι βούλονται ἐχ 

τοῦ διαβόλου τὴν κίνησιν ἔσχει. ἔνιοι δὲ δυνάμεις 

- τινὰς ὑποβεβηκυίας ἐμπνεῦσαι τὴν πᾶσαν φιλοσοφίαν 

᾿ ὑπειλήφασιν. QAM εἰ καὶ μὴ καταλαμβάνει 5j EX- 

10v φιλοσοφία τὸ μέγεθος τῆς ἀληϑείας, ἔτι δὲ 

ἐξασϑενεῖ πράττειν τὰς κυριακὰς ἐντολὰς, ἀλλ᾽ οὖν 

γε προκατασχευάζει τὴν δὸὸν τῇ βασιλικωτάτῃ. δι- 

δασκαλίᾳ, ἀμῃγέπῃ͵ σοφρονίζουσα καὶ τὸ ἦϑος προ- 

τυποῦσα καὶ προστύφουσα εἷς παραδοχὴν τῆς ἀλη- 

᾿Ιϑϑείας τὴν πρόνοιαν δοξάζοντα. 

Cap. XVII. 

eo & 81. Ναὶ φασὶν ίφϑαι ἀντες οἱ πρὸ 
' δ 8 φασιν γεγράφϑα «T γτὲς οἱ πρὸ 

τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου χλέπται εἰσὶ καὶ λῃ- 

D mi. , ' jy € 2 / c ᾿ς 

᾿ς erai" ἢ): πάντες μὲν οὖν οἱ ἔν λόγῳ --- οὗτοι δὴ ok 

20590 τῆς τοῦ λόγου σαρκώσεως --- ἐξακούονται καϑολι- 

οὐ κώτερον: ἀλλ᾽ οἱ μὲν προφῆται ἅτε ἀποσταλέντες. 

καὶ ἐμπνευσϑέντες ὑπὸ ToU χυρίου οὐ κλέπται, ἀλλὰ 
/ j - / 

; 

διάκονοι. φησὶ γοῦν 3, γραφὴ, «ἀπέστειλεν 5 σοφία 
pw c. - 

- - ^ 

τοὺς ἑαυτῆς δούλους συγκαλοῦσα μετὰ ὑψηλοῦ κη- 

2όρύγματος ἐπὶ κρατῆρα οἴνου **). φιλοσοφία δὲ οὐκ 
Ut 

3 
- 

ἀπεστάλη ὑπὸ κυρίου, ἀλλ᾽ ἦλϑε, φησὶ) κλαπεῖσα 

D ^ , X* - 2 E / 20 :2^ 

ἢ παρὰ κλέπτου δοϑεῖσα, tT οὐν δύναμις ἢ &yyt- 
"H4 -“ 

Aog μαϑῶὼν τι τῆς ἀληϑείας καὶ μὴ καταμείνας ἐν». 

αὐτῇ, ταῦτα ἐνέπνευσε χαὶ κλέψας ἐδίδαξεν. 071367. 

δομὴ εἰδότος τοῦ κυρίου τοῦ καὶ τὰ τέλη τῶν £oo-Pott. 

o. μένων πρὸ κατυβολῆς τοῦ ἕκαστον εἶναι ἐγνωκότος, 

ἀλλὰ μὴ κωλύσαντος" εἶχεν ιγάρ τινα ὠφέλειαν τότε 

———— 

- ?) Ioann. 10,.8. 55) Prouerb. 11, 3. 
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ἡ εἷς ἀνθρώπους ἐρχομένη χλοπὴ, οὐ τοῦ ὕφελο- 
μένου τὸ συμφέρον. σχοπουμένου, κατευϑυγούσης δὲ 
εἰς τὸ συμφέρον τῆς προνοίας τὴν ἔχβασιν τοῦ τολ- 
μήματος. 

5 j 82. Οἶδα aote ἀδιαλείπτως ἐπιφυομένους 
P.7 ἡμῖν. καὶ τὸ μὴ χωλῖον αἴτιον εἶναι λέγοντας, φασὶ 
184 γὰρ αἰτιον εἶναι ome. τὸν μὴ φυλάξανταᾳ ἢ τὸν 
Sylb, μὴ χωλέσαντα, ὡς τοῖ ἐμπρησμοῦ τὸν μὴ σβέσαντα 
. δειγὸν ἀρχύμενον καὶ τοῦ ναυαγίου. τὸν κυβερ- 
1θγήτην μὴ στείλαντα τὴν ὀθόνην. αὐτίκα κολώζογ-. 

ται πρὸς τοῦ νόμου οἱ τούτων «αἴτιοι. ᾧ γὰρ κω- 
λῦσαι. δύναμις. ἣν τούτῳ καὶ ἡ αἰτία τοῦ συμβαί- 
γοντος προσάπτεται, φαμὲν δὴ π πρὸς αὐτοὺς τὸ αἷἵ- 
τιον ἐν τῷ ποιεῖν καὶ ἐνεργεῖν xul ὁρᾶν vosiad at, 

15r0 δὲ μὴ, κωλῦον κατά γε: τοῦτο ἀνενέργητον εἶναι. 
ἔτι τὸ μὲν αἴτιον πρὸς “τῇ, ἐνεργείᾳ ἐστὶ, καϑάπερ 
ὃ μὲν ναυπηγὸς πρὸς τὸ γίγνεσσ eu τὸ σχάψος, ὃ δὲ 
οἰκοδόμος πρὸς τὸ ἐχτίσϑαι τὴν οἰκίαν, τὸ δὲ μὴ 

κωλῦον κεχώρισται τοῦ γινομένου." διὰ τοῦτο γοῦν 
ὩΟἐπιτελεῖτιαι, Ort τὸ κωλῖσαι ϑυγάμενον" οὐκ. ἐνεργεῖ 

0002: κωλύει. τί γὰρ ἐνεργεῖ. δ μὴ κωλέων; ἤδη δὲ 
xal εἰς ἀπέμφασιν αὐτοῖς 0. λόγος “χωρεῖ, εἴ γε τῆς 
τριύσεως, οὐχὶ τὸ βέλος, ἀλλὰ τὴν ἀσπίδα τὴν μὴ 
κωλύσασαν τὸ βέλος διελϑεῖν αἰτιάσονται" οὐδὲ γὰρ 

2ότὸν χλέπτην, ἀλλὰ τὸν μὴ κωλύσυντα τὴν κλοπὴν 
χαταμέμψιονται. 

$. 83. Καὶ τὰς ναῦς τοίνυν τῶν Ἑλλήνων μὴ 
τὸν “Ἕκτορα. ἐμπρῆσαι λεγόντων, ἀλλὰ τὸν za, 
διότι Δωλῦσαι τὸν ἽἝχτορα, δυνάμενος οὐ κεκώλυχεν, 

δ0ἀλλ᾽ ὃ μὲν διὰ μῆνιν, ἐπὶ αὐτῷ δὲ ἦν καὶ μηνέειν 
καὶ μὴ, καὶ μὴν οὐκ ἀπεῖρξε τὸ πῦρ, καὶ ἴσως συν- 
αίτιος, ὃ δὲ διάβολος αὐτεξούσιος ὧν χαὶ μέτα- P. 
γοῆσαι οἷός τὲ ἦν καὶ κλέψαι, καὶ ὃ αἴτιος αὐτὸς868. 
τῆς κλοπῆς οὐχ ὃ μὴ κωλύσας κύριος. ἀλλ᾽ οὐδ’οιι, 
ἐπιβλαβὴς ἣ ἢ δόσις ἣν ἵνα 5 κώλυσις παφέλϑῃ,. εἶ 
δὲ χρὴ͵ ἀκριβολογεῖσϑαι πρὸς. αὐτοὺς, ἴστωσαν τὸ -ὄ 

"MOMS 
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μὲν μὴ κωλυτιχὺν ὅπερ φαμὲν ἐπὶ τῆς κλοπῆς γε- 

γονέναι μηδ᾽ ὅλως αἴτιον. εἶναι ἐν "t0: δὲ" κωλυτιχὸν 

(NET. ὅϑυ i - 4 bo3 X3 TT € ΠΗ ὺ 

€ytyto XL τῷ τοῦ Οϊτιου ἐγ ἡ 1. Ὁ γαρ 21000 

iA , ^N 3 NA E. - 

εἰ σπίζων αἴτιός ἐστε τῷ 'προασπιζομένῳ τοῦ μὴ τι- 

Ἵ kil : , ὃ [τ ^ - 

"SromoxsoJut κωλύων. τὸ Tor dvo «ὐτὸν, χαὶ τῷ 

WN' , c A ὃ , » 3. TINTA τω 

Σωκράτει τὸ «δαιμόνιον αἴτιον ἦν Οὐχ MU κωλῦον, 
N esi P 

a OS 

ἀλλὰ προτρέπον “εἶ καὶ κιὴ προέτρεπεν: οὔτε δὲ οἱ 

Yaotvot οὔτε, οἵ" ψύγοι 009* αἱ τιμαὶ οὔϑ' αἱ κολά- 

σεις δίχαιαι, μὴ τῆς ψυχῆς ἐχούσης τὴν ἐξουσίαν 

1θτῆς δρμῆς καὶ ἀφορμῆς, ἀλλ' ἀχουσίου Τῆς κακίας 

οὔσης. .— eh qa | "A 

(09. 84. Ὅθεν δ᾽ μὲν vitecuc αἴτιος, ὃ δὲ usj 
Y 

2 

u 
* - * - 

κωλύσας τὴν αἵρεσιν “τῆς wv! 

"v - C - ΄, Y && Vs Noe ' , 

1508 τῶν ἁμαρτημάτων πῤοαϊρεσις xe δυμὴ κατάρ- 

ys, διημαρτημένη δὲ ὑπόληψις ἔσϑ᾽ ὃτε κρατεῖ ἧς 

ἀγνοίας καὶ ἀμαϑίας οὔδης ὀλιχωροῦμεν ἀποστῆναι 
,ὔ 

^ , , 

εἰκότως ub κολάσεις." x«l yop τὸ πυρέττειν ἀκοῦ- 
7 L ce 9] [4 / ^ . 2 2. , 

civ, ἀλλ' ὅταν δὲ "ἑαυτὸν τις koi δὲ "ἀκρασίαν 

2Οπυρέττῃ αἰτιώμεθα -τοῦτον. ὡς. δὲ xol τῆς κακίας 

ἀκουσίου. οὔσης, οὐ γὰρ᾽ αἱϑεῖταί τις κακὸν ἢ κα- 
dni ὦ í Pour E - 4. 

κὸν, rj δὲ περὶ αὐτῷ ἡδονῇ συναπαγομένος ἀγαϑὸν 

c ^ ^ « - € "YT / s 

ὑπολαβὼν Jqmróv ηγεῖται. ὧν οὕτως ἐχόντων τὸ 
- b 

ἀπαλλάττεσθαι τῆς τὲ ἀγνοίας τῆς τὲ αἱρέσεως τῆς 

: , 
- 

΄ 

Ξδῳαύλης xoi ἐπιτερποῦς. καὶ πρὸ τούτων τὸ μὴ σὺγ- 

" ^m 3 - 2 

χατυτίϑεσθαι τὰϊς ἀπατηλαῖς ἐχείναις φαντασίαις 

, 
i 5 Ww 

N vw 

ἀπόκειται ἐφ᾽ ἡμῖν. λῃστὴς δὲ χαὶ κλέπτηξ ὃ ῥιά- 
, W , /, » » I 1 m" ᾿ 

βολος λέγεται ψευδοπροφήτας, ἐγκαταμίξας τοῖς πιρο- 

φήταις; χκαϑάπερ τῷ πυρῷ τῷ ζιζάνια, ͵«ῳἀἰαμτὲς 

: 5 ς ^ / / "M : n5 2 

3000» 0L πρὸ XvQpiov χλέπται xoi: λῃσται ), οὐχ 

ἁπλῶς: πάντες ἄνθρωποι; πάντες. δὲ ot ψευδοπρο- 

grat: καὶ πάντες οἱ μὴ κυρίως ὑπ᾽ αὐτοῦ &n00TO- 

λέντες. 
πον 

$. 85... Eiyov δὲ καὶ οἱ ψευδοπροφῆται τὸ κλέμμα 

VIEN b ANDA 

*) Ioann. 19, 8. ) 

"e χρίνει δικαίως, ty 

ἧμιν , ς . - ( ΠΥ τὰ 

ὅτι μάλιστα ὃ ϑεὸς μὲν ἡμῖν rax ἀναίτιος, rn 



60 CLEM. ALEX, STROM. L.I. C. XVII. (. 85.86. 

τὸ ὄνομα τὸ προφητικὸν προφῆται ὄντες, ἀλλὰ τοῦ 
ψεύστου. λέγει γὰρ ὃ χύριος,-ς ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς 
ὑμῶν. τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς. ἐπιϑυμίας vo) na-P. 
1906 ὑμῶν ϑέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ᾿ἀνθρωποχτόνος869. 
ἥν án ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ. ιἀληϑείᾳ οὐχ ἕστηκεν; δτιβοιί, ὃς: 

οὐκ ἔστιν ἀλήϑεια ἐν αὐτῷ, ὅταν λαλῇ΄ τὸ «Ψεῦδος, 
ἐκ τῶν ἰδίων: λαλεῖ, ὅτι ψευστής ἐστι καὶ ὃ πατὴρ 
αὐτοῦ᾽ "9). ἐν δὲ τοῖς ψεύδεσι καὶ ἀληϑῆ. τινὰ ἔλε- 
yov ot ψευδοπροφῆται καὶ τῷ ὄντι οὗτοι. ἐν ἐχστά- 

10g, προεφήτευον. ὡς ἂν ἀποστάτου διάκονοι. λέγει 
δὲ xol ὁ ποιμὴν ὃ ἄγγελος τῆς μετανοίας τῷ “ρμᾷ 
περὶ τοῦ ψευδοπροφήτου" τίνα γὰρ ϑήματα ἀληϑῆ 
λαλεῖ, ὃ γὰρ διάβολος αὐτὸν. πληροῖ. τῷ- ἑαυτοῦ 
πνεύματι, εἰ τινα δυνήσεται «ῥῆξαι τῶν δικαίων. 

τὐπάντα μὲν οὖν οἰκονομεῖται ἄνωϑεν εἰς χαλὸν, (va 
γνωρισϑῇ διὰ τῆς ἐκκλησίας 1 πολυπιοίχιλος σοφία 
τοῦ ϑεοῦ κατὰ πρόγνωσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν 
"ἐν Ἀριστῷ" ?*) τῷ ϑεῷ δὲ οὐδὲν ἀντίκειται οὐδὲ 
ἐναντιοῦταί τι αὐτῷ κυρίῳ καὶ παντοχράτορι ἊΝ 

20 j 86. ᾿Αλλὰ καὶ αἱ τῶν ἀποστατησάντων βου- 
, λαΐ τὲ καὶ ἐνέργειαι μεριχαὶ οὖσαι γίνονται qv ἐκ 

qoi). .pg διαθέσεως καϑάπερ χαὶ αἵ νόσοι αἱ σωμα- 
τικαὶ, κυβερνῶνται δὲ ὑπὸ τῆς. καϑόλου προνοίας 
ἐπὶ τέλος ὑγιεινὸν κἂν νοσοποιὸς ἦ 7 αἰτία. μέγι- 

2όστον γοῦν τῆς ϑείας προνοίας" τὸ μὴ ἐᾶσαι τὴν ἐξ 
ἀποστάσεϊιυς ἑκουσίου φυεῖσαν κακίαν ἄχρησιον xài 
ἀνωφελῆ μένειν μηδὲ μὴν κατὰ πάντα βλαβερὰν 
αὐτὴν γενέσϑαι, τῆς γὰρ ϑείας, σοφίας καὶ ἀρετῆς 

καὶ δυνάμεως ἔργον ἐστὶν οὐ μόνον τὸ ἀγαϑο- 
βθποιεῖν ---- φύσις γὰρ ὡς εἰπεῖν αὕτη τοῦ ϑεοῦ ὡς 

τοῦ πυρὸς τὸ ϑερμαίνειν καὶ τοῦ φωτὸς. τὸ ᾿φωτί- 
ζειν ---, ἀλλὰ κἀκεῖνο μάλιστα τὸ διὰ κακῶν τῶν ἐπι-- 
γοηϑέντων πρὸς τινὼν, ἀγαϑόν τι καὶ χρηστὸν τέ- 

5) Ioann. 8, 44. 55) Ephes. 3, 10 sq. 

j- 

H 

j 
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Xx 2 ^ τῷ : ; - Ld 

- λὸς ἀποτελεῖν" καὶ ὠφελίμως τοῖς δοχοῦσι φαύλοις 
- / - 

- 

χρῆσϑαι καϑάπερ xol τῷ ἐκ πειρασμοῦ ἱαρτυρίῳ. 
7 5 - - 

ἐλεᾷ,» 8T. Ἔστιν οὖν κἀν φίλοσοφίᾳ τῇ κλαπείσῃ 
c ' 

m 
- 

χαϑάπερ. ὑπὸ Πρυμηϑέως πῦρ ὀλίγον. εἰς φῶς ἐπι-- 
, ει. 

δτήδειόν χρησίμως ζωπυρούμενον ἴχνος τὶ σοφίας καὶ 

κίνησις. παρὰ ϑεοῦ. ταῦτα δ᾽ ἂν εἶεν χλέπται καὶ 

λῃσταὶ οἱ “παρ “Ἔλλησι φιλόσοφοι καὶ πρὸ τῆς τοῦ 

P.xvoíov παρουσίας παρὰ τῶν “Εβοαϊχκῶν προφητῶν 
, - 2 , 2 δι Ὧν f »- 

s μέρη τῆς ἀληϑείας οὐ χατ ἐπίγνωσιν λαβόντες, 

γιν.ἀλλ ὡς ἴδια σφετερισάμενοι δόγματα καὶ τὰ μὲν 
σι c 

^ | 

παραχαράξαντες; τὰ δὲ ὑπὸ περιεργίας ἀμαϑῶς σο- 
/ Y * ἢ j - 

φισάμενοι, τὰ δὲ καὶ ἐξευρόντες, ἴσως γὰρ καὶ πνεῦμα 
2 |^ 3k P] , c , SN X43 

αἰσϑήσεως ἢ ἐσχήκασιν. ὡμολόγησε δὲ καὶ ζριστο- P. 
/ - - Ἂ M 4 ^ ; * b A M 

τέλης τῇ γραφῇ κλεπτικὴν σοφίας. τὴν σοφιστιχῆνϑ᾽ 0. ^ 

τὐεϊπὼν ὡς προὲμηνυσαμὲν. 0 δὲ ἀπόστολος «eu x a Pott. 

λαλοῦμεν, λέγει «οὐκ ἐν διδαχτοῖς ἀνϑρωπίνης co- 

qiac λόγοις, ἀλλ v» διδαχτοῖς πνεύματος" 398), ἐπὶ 

liv γὰρ τῶν προφητῶν, πάντες", φησὶν, «ἐκ τοῦ 
, 2 - 3^4 / ec 2) 3.3 εδξ Y 6 - 

πληρώματος αὐτοῦ ἐλάβομεν ), δηλονότι τοῦ 

ἥ - T 
Y - 

20XpióroD. ὥστε οὐ κλέπται οἵ προφῆται. καὶ ἢ 
Xe PERPENSIS SERE api io nh S Pe Ae 

διδαχὴ 3 ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ) , Ὁ χυθιος λέγει, ἀλλὰ 

- 
, 

d - ^ , 

“τοῦ πέμψαντός μὲ πατρός" 1). ἐπὶ δὲ τῶν χλεπτον- 

των, (ὃ δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ",. φησὶ, λαλῶν τὴν δόξαν 

Ν 2 C -2 - 3 c C 
I4 

τὴν ἰδίαν ζητεῖ. τοιοῦτοι δὲ οἱ Ἕλληνες. φίλαυ- 

πότοι xoi ἀλαζόνες 11). -σοφυὺς δὲ αὐτοὺς λέγουσω 
/ 

ἡ γραφὴ οὐ τοὺς ὄντως σοφοὺς διαβάλλει; ἀλλὰ 

τοὺς δοκήσει συφούς. 
. 

Cap. XVIII. 

$. 88. Καὶ τούτων φησὶν, ἀπολῶ τὴν σοφίαν 

βροτῶν σοφῶν;- καὶ τὴν σένεσιν τῶν συνετῶν ἀϑετή- 

co? ri). ἐπιφέρει γοῦν ὁ ἀπόστολος ποῦ σοφός; 

S) Ct. Exod, 28, 8. 595) 1 Corinth, 2, 18. 558) To- 

ann, 1, 16. T) hid. 7, 16. 18. τ) 2 Timoth. 3, 2. 

TT) 1 Qorinth. 1, 19 sq. - [ 

Clement, Alex. vol. IT. . E 
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πὸῦ γραμματεύς; ποῦ "evel τοῦ αἰῶνος 'τού-- 
του" πρὸς᾿ ἀντιδιαστρλὴν τῶν γραμματέων τοὺς. 
τοῦ “αἰῶνος τούτου. ζητητὴς τοὺς ἐξ ἐϑυιῶν φιλο- 

. σόφους. τάξας. ved «οὐχὶ! "ἐμιώρανεν ὃ ϑεὸς τὴν σοφίαν 
ὅτοῦ κόσμου j^ € ἐπίσης τῷ μωρὰν ἔδειξε καὶ οὐκ ἀληϑῆ- 

ὡς Qovro. κἂν πύϑῃ τὴν. αἰτίαν τῆς δοξοσιφίας αὐ- 
τῶν διὰ τὴν 'πώρσωσιν. τῆς καρδίας avrov. dila ἐρεῖ, 
«ἐπειδὴ ἐν τῇ. σοφίᾳ "τοῦ ϑεοῦ" ᾽ “τουτέστι διὰ τῶν 
προφητῶν κατγγγελμέν,. , «οὐχ ἔγνω ὃ κόσμος διὰ 

τθτῆς σοφίας ᾿ wc διὰ τῶν προφητῶν λαλούσης ^, «αὐΞ΄ s 
vv » δηλονότι τὸν ϑεὸν, «τὐδόχησεν οὗτος ὃ ϑεὸς i 
διὰ τοῦ. κηρύγματος τῆς μωρίας" τῆς ,»ϑοκούσης" Ἐλ- ! 
Mou εἶναι μωρίας ς ,0000t τοὺς πιστεύοντας," ἐπειδὴ L 
Ἰουδαῖοι, (qual, «σημεῖα αἰτοῖσι" πρὸς πίστιν; 

16. “Ἕλληνες δὲ σόφίαν ζητοῦσι" τοὺς ἀναγκαστικοὺς. A 

καλουμένους λύγους xul τοὺς ἄλλους συλλυγισμοὺς 

δηλονότι, «ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Ἰησοῦν «Χριστὸν 
: ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν. σκάνδαλον" διὰ τὸ 
εἰδότας τὴν προφητείαν m πιστεύειν τῇ ἐκβάσει, 

20, ἐΒλλησι δὲ μωρίαν" É pv3 dec γὰρ ἡγοῦνται ot do-* 

κησίσοφοι διά TEC ἀνθρώπου. υἱὸν ϑεοῦ λαλεῖν υἱόν 
τε ἔχειν. τὸν 39v xul δὴ καὶ πὲπονθϑέναι τοῦτον, 
ὅϑεν αὐτοὺς 7) πρόληψις. τῆς οἰἥσεως ἀναπείϑει ἀπι- 
στεῖν; ἡ γὰρ παρουσία. τοῦ σωτῆρος οὐ μωροὺς 

3ϑἐποίησεν καὶ σκληροχκαρδίους "καὶ ἀπίστους, ἀλλὰ 
^. συγετοὺς καὶ εὐπειϑεῖς καὶ “πρὸς ἔτι πιστοὺς, ἐδεί- 
-χϑησαν δὲ ἐκ τῆς τῶν ὑπαχουσάντων ἑκουσίου προσΞ 
κλίσεως χωρισϑέντες οἱ μὴ ἐθελήσαντες πείϑεσθϑαιε 
ἀσύνετοί τε καὶ ἄπιστοι καὶ μωροὶ, «αὐτοῖς δὲ τοῖς 

βοχλητοῖς ἸἸουδυίοις τε καὶ “Ἕλλησι Χριστὸς. ϑεοῦ δύ- 
»αμίς ἐστι καὶ ϑεοῦ σοφία p ^. P: 

$. 89. M τι οὖν ὅπερ καὶ ἄμεινον ἀποφατι-871. 
κὸν ἡγητέον τὸ οὐχὶ ἐμώρανεν ὃ ϑεὸς τὴν σοφέανθοιι. 
τοῦ κόσμου", ἐπίσης οὐκ ἐμώρανεν, ἕνα μὴ ἡ αἰτία 

*) Kjbeia 4, 18. 9*) 1 Corintb. 1, 21— 24. 
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-΄ SJ Σ 2 M. £s ^ - » , 

τῆς σχληροχαρδίας αὑτοῖς. παρὰ τοῦ ϑεοῦ φαίνηται 
., E NI , 

- 

γενομένη τοῦ μωράναντος τὴν coqíav" ,. ἔν. πᾶσι 

γὰρ “καίτοι «σοφοὶ ὄντες ἐν μείζονι. αἰτίᾳ γεγόνασι 
- , N - / c £o 

μὴ πιστεύσαντες τῷ κηρύγματι, ἑχούσιος γὰρ ἢ τε 
5 ci Ἢ c V MET δ ) , ; Ν ' ' 

αἵρεσις ἢ τὲ τῆς ἀληϑείας éxXoyr. ̂  ἀλλὰ xot τὸ 

; 25 - NO x - ; - 22 - - p 

«ἀπολῶ τὴν συφίαν τῶν σοφῶν τῇ τῆς καταφρὸ- 

, ψουμένης ὑπερορωμένης βαρβάρου φιλοσοφίας ἀντι- 

παραϑέσει καταλάμψαι φησὶν, ὡς καὶ Ὁ λίχνος ὑπὸ 

τοῦ ἡλίου χαταλαμπόμενος ἀπολωλέναι: λέγεται τῷ 

10μὴ τὴν ἴσην ἐχτελεῖν ἐνέργειαν. πάντων τοίνυν áv- 
ς - € ' 

ϑρώπων κεκλημένων oí ὑπακὺῦσαι βουληθέντες χλη- 

τοὶ" ὠνομάσθησαν. οὐ γάρ ἐστιν ἀδικία παρὰ τῷ 
pM c ab 

: ; 

ϑεῷ. αὐτίκα ἐξ ἑκατέρου γένους οἱ πιστεύσαντες, 
ξ 

» ^v - 

οὗτοι ,Auóg περιούσιος." xüv ταῖς. πράξεσι τῶν 
7 , ^ M * 3 

150noorÓÀow εὕροις ἂν κατὰ λέξιν οἱ μὲν οὖν ἀπο- 
LA ^ , 2 -— ΓΝ 0) x c Y 

δεξάμενοι τὸν Aoyov avrov. ἐθαπτίσϑησαν᾽" *), oi δὲ 
: / pot 
μὴ ϑελήσαντες πείϑεσϑαι ἑαυτοὺς ἀπέστησαν δη- 

Ἴ 
! * , c Ἃ * 

ᾧ, 90. Πρὸς τούτους ἢ προφητεία λέγει, κἂν 
^ 

. 209 r6 καὶ dloaxotorté μου, τά ἀγαϑὰ τῆς γῆς φά- 

γεσϑε", ἐφ᾽ ἡμῖν κείμενα διελέγχουσα καὶ τὴν αἵρε- 

σιν καὶ τὴν ἐχτροπὴν, ϑεοῦ δὲ εἴρηχεν ὃ ἀπόστολος 

τὴν χατὶὰ τὸν ζύριον διδασκαλίαν **) , σοφίαν, ἵνα 

δείξῃ τὴν ἀληϑῆ φιλοσυφίαν δὲ υἱοῦ παραδιδομέ- 

25ynv. ἀλλὰ γὰρ καὶ, ὁ δυκησίσοφος παραινέσεις ἔχει 

τινὰς τὰς παρὰ τῷ ἀποσιόλῳ κελευοῦσας «ἐνδύ- 

σασϑαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν χατὰ ϑεὸν κτι- 

σθέώντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληϑείας. 

διὸ ἀποϑέμενοι τὸ ψεῖδος λαλεῖτε ἀλήϑειαν, μὴ δί- 

βοδοτε. τύπον τῷ διαβόλῳ. ὃ χλέπτων μηκέτι e. 

᾿ς πτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργυζόμενος τὸ ἄγα- 

Joy", ἐργάζεσϑαι δέ ἐστι 10 προσεπονεῖν ζητοῦντα 

τὴν ἀλήϑειαν, σὺν γὰρ τῇ λογικῇ εὐποιίᾳ, ra 

ἔχητε μεταδοῦνάι τῷ χρείαν ἔχοντι" καὶ τῆς κοσμι- 

5“) Actor. 2, 41. 55) Iesai; 1, 19. P 

' : 13 
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x"c περιουσίας καὶ τῆς ϑείας, σοφίας. (βούλεται. γὰρ 

ἐχδιδόσχεσϑαι τὸν λόγον καὶ εἰς τὰς τραπέζας τὸ 

ἀργύριον βάλλεσθαι δεδοκιμασμένον ἀκριβῶς εἰς τὸ 

ἐκδανείζεσθαι.. ὅϑεν ἐπιφέρει (λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ 

δστόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσϑω", “σαπρὸς λόγος 

οὗτος ὃ ἐξ οἰήσεως," ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαϑὸς moe. oi- 

κοδομὴν τῆς χρείας ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν᾽ 5). 

ἀγαϑοῦ δ᾽ ἂν ἀνάγχη ϑεοῦ ἀγαϑὸν τὸν y λόγον. πῶς 
δὲ οὐκ ἀγαθὸς ὃ σωζῶν;- 

101^ Cap. XIX. 

$. 91. Ἐπεὶ οὖν μαρτυροῦνται ἀληϑὴ τινὰ 

δογματίζειν καὶ Βλληνες, ἔξεστι κἀντεῦθεν σκοπεῖν. Ϊ 

ὃ Παῦλος ἐν ταῖς πράξεσι τῶν ἀποστόλων ἀναγρά- 

gerac λέγων “πρὸς τοὺς “Πρεοπαγίτας" δεισιδαιμο- P. 

| ἀδνεστέρους ὑμᾶς ϑεωρῶ, διερχόμενος γὰρ καὶ στο-872. 

ρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον βωμὸν ἐν ᾧ d&ye-Pott. 

Ῥ. γέγραπτο" ἀγνώστῳ ϑεῷ. ὃν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσε- 3 

136 βεῖτε τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. ὃ ϑεὸς ὃ 

5}. ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος 

φροὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν χειροποιή-- 

τοις ναοῖς χατοικεῖ, οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν. ἀνϑρωπένων 

ϑεραπεύεται προσδεόμενός͵ τινος, αὐτὸς δοὺς πᾶσι 

ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα, ἐποίησέ τὲ ἐξ ἑνὸς 

πᾶν γένος ἀνϑρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώς- 

Ξοποῦ “τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ 

τὰς δροϑεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν ζητεῖν τὸ ov, 
εἶ ἄρα ψηλαφήσειαν ἢ εὕροιεν ἂν, καίτοι οὐ μα- 
χρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑχάστου ἡμῶν. ὑπάρχοντος, ἐν αὐτῷ 
γὰρ ζῶμεν x καὶ κινούμεϑα. καὶ ἐσμὲν, ὡς χαί τινες 

ϑοτῶν καϑ' ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, 
τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέγ᾽ ̓ ἢ). 

ἐξ ὧν δῆλον ὅτι καὶ ποιητικοῖς χρώμενος παραδεί- 

t 

" 

5) Ephes. 4, 24. 25. 27-—29. 85) Actor. 17, 22— 28. ,- 



T 

CLEM.; ALEX. STROM. L. 1. C, XIX. (.91—93. 65 

- , * a 

γμασιν ἐκ τῶν Locrov φαινομένων δοκὶμάζξει τὰ" 
- b] , 

παρ Ἕλλησι καλῶς εἰρημένα xal διὰ τοῦ ἀγνώ- , y 

στου ϑεοῦ τιμᾶσϑαι μὲν. κατά 
c , 3 M “- 

Ελλήνων τὸν δημιουργὸν Θεὸν ἡνίξατο, κατ᾿ ἐπί- 
᾿ v4 ti j 

Y ΔΆ y 
- 

περίφρασιν πρὸς τῶν 
2 γ * 

ὄγνωσιν δὲ δεῖν δὲ υἱοῦ παραλαβεῖν τε xol μαϑεῖν. 

$6.92. Anéore a οὖν διὰ τοῦτό σε εἰς τὸ ἔϑνη. 

2 ^. 2) N 3 ^N 2 - - / 

ἀνοῖξαι y. φησὶν ,. 092) uov6 αὐτῶν TOU ἐπιστρέψαι 
Ν P / " M « X Ww da 

ἀπὸ σχότους εἰς φῶς xoi τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ 

' - - 3 V ) c - 

ἐπὶ ϑεὸν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν καὶ 

10411; 
€ ^ , 

- - 

gov ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς “ἐμά λυ *). 
ς 

οὗτοι οὖν οἱ ἀνυιγόμενοι τυφλῶν ὀφθαλμοὶ ἢ δὲ 
- ede 

- c - 

υἱοῦ ἐπίγνωσίς ἐστι τοῦ πατρὸς ἡ τῆς περιφράσεως 
, 

- ty^ - , 
) ^ - )* 

τῆς ᾿Ελληνικῆς. κατάληψις, τὸ τὲ ἅπο τῆς ἐξουσίας 

7 - - Hj , ^ PEN - c , γ 

— ποῦ σατανᾶ ἐπιστρέψαι τὸ ἅπο᾿ τῆς -ἁμαρτιᾶς ἐστὶ ᾿ 
, 23 x c , τ , 2 dm 

1μεταβάλλεσϑαι δὲ ἣν ἢ δουλεία. ἐγεγόνει. οὐ μὴν 

c -— - J ) , b] 34v , 

ἁπλῶς πᾶσαν φιλοσοφίαν ἀποδεχόμεθα, ἀλλ ἐκείνην 
v 

: ES vot ^ Πλά 24 : EON 3. 

σέρι ης xo O παρα MOUTOPL eyet «κρατῆς εἰσι 

' 

γὰρ δὴ ὥς φασι περὶ τὰς τελετὰς γαρϑηκοφόροι μὲν. 

M 
d $ 

πολλοὶ, βάχχοι δέ γε παῦροι; «πολλοὺς μὲν τοὺς 
3 UN 3^ A Y 1 n ND 3X 3 , : 

20xA5toUc, ὀλίγους δὲ τοὺς ἐκλεχτοὺς ) αἰνιττομε- 

vy 0c. 
x - - Jj ^ M 

ἐπιφέρει γοῦν σαφως" οὗτοι δέ εἰσι κατὰ TOV. 
2 » 

᾿ἰξμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἵ πεφιλοσοφηχότες ὀρϑῶς, 

ὧν δὴ κἀγὼ κατά γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ 

βίῳ, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προὐϑυμήϑην γενέσϑαι. εἰ 

2504 ὀρϑῶς προἐϑυμήϑην x&i τί ἠνύσαμεν ἐκεῖσε à- 

- 
i] , L »* 

,ὔ 

ϑόντες τὸ σαφὲς εἰσόμεϑα, ἐὰν ϑεὸς ϑέλῃ ὀλίγον P 

vOttQov. 
373. 

$93. Lg οὐ δοκεῖ col πίστεως ἐκ τῶνϑοιι, 
^ 

c 0m - ^ , 2 ,ὕ - 

Ἐβραϊκῶν γραφῶν τὴν «μετά θάνατον ἐλπίδα τοῦ 
2 

δοδικαίου. σαφηνίζειν. κάν, τῷ Δημοδόκῳ, εἰ δὴ τοῦ 
3 € - ^ 

Πλάτωνος τὸ σύγγραμμα: μηδὲ ἡγοῦ τὸ φιλοσο- 
^ , , 

^ 

^ 2 Mi 

«φεῖν λέγειν περὶ τὰς τέχνας χυπτάζοντας ζῆν. οὐδὲ 
à wo 9 ἥ ) » by 

᾿πολυμαϑοῦντα, ἀλλὰ ἄλλο τι, ἐπεὶ ἔγωγε qv. xot 

» X o PN »*$ ^ 5 c » » v, : τ 

ὄγεῖδος. εἶναι. ἤδει γὰρ, oio, ὡς 090 ἤδη πολυ 

5) Actor. 26, 17 sq. ?*) Matth. 20, 16. 22, 14. 

- 
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μαϑῆ νόον Dyer, 0. διδόσχει" καϑ' Ἡράκλειτον. ἕν 
-— 4 - Ud 3 ΄ 

τε τῷ πέμπτῳ τῆς πολιτείας, τούτους. οὖν πάντας, 

φησὶ, καὶ ἄλλους τοιυύτων vov μαϑηματικοὺὶς καὶ 
aw M y : . - 5 

τῶν τεγνυδρίων φιλοσόφους ϑήσομεν; οὐδαμῶς, e 

ὅπεν, ἀλλ᾽ ὁμοίους μὲν φιλοσόφοις, τοὺς δ᾽ ἀληϑι: 
M » / hb d AME oe ULT, ,ὔ 3 

votc, ἑφή; τίνας. λέγεις; "τοὺς τῆς ἀληθείας, Uu 

δ᾽ ἐγὼ, φιλοϑεάμοναξ, neis ydp £v yeguergte αἰτή- 
N " , H “ Ἢ 

ματα xci ὑποθέσεις. ἐχούσῃ φιλοσοφία, οὐδ᾽ ἐν μου-- 
E 3 τὰ νὰ  ἤϑοι  5 f / εἰ 

| eng στοχαστιχῇ ve οὐσῃ,, ᾿οὐὸ "ἐν ἀστρονομίᾳ qu 

10σικῶν καὶ ῥεοντιων καὶ εἰκότων βεβυσμένῃ λόγων," 
E 2 3 - ) - Mi 2 , N - £A L 

ἀλλ αὖ τοῦ ἀγαϑοῦ δι ἐπιστημίης xol τῆς ἀληϑείας 
ς / * P7 b - € - Ὁ Y ; ΜΆΛ. 

ἑτέρων μὲν ὄντων τἀγαθοῦ οὐῶν, ὥσπερ ὑὲ ἐπὶ 
) , i x €f 2 242^ 2." N ) ^ X. 

τάγαϑον. (0T οὐδ᾽ αὐτὸς τὴν ἐγκύκλιον παιδείαν 
T Α : TAS : L - 1 

συντελεῖν πρὸς τἀγαϑὺν δίδωσιν, συνεργεῖν δὲ πρὸς - 
, , X UN ON * ^ M 

εἰν πρὸς τὰννοητα τὴν "n | /, Mepr] ^ ] 1510 διεγείρειν καὶ ovyyvuvo 

“ψυχήν. 

ξ. 94. Ei οὖν κατὰ περίπτωσιν φασὶν ἀπο- 

φϑέγξασϑαί τινα τῆς ἀληθοῦς φιλυσο(ίας τοὺς Ἕλ- 
ληνας -ϑείας οἰκονομίας ἢ περίπτωσις ---- οὐ. γὰρ ταῦ 

“οτόματον ἐκϑειάσει “τις διὰ τὴν “πρὸς ἡμᾶς φιλοτι- 

μίαν —, εἴτε κατὰ συντυχίαν οὐκ ἀπρονόητος ἡ συν- 

τυχία, d αὖ φυσικὴν ἔννοιαν ἐσχηκέναι τοὺς "EA- 

λήνας λέγοι τὸν τῆς φύσεως δημιόυνργὸν ἕνα γιγώ- 
σχομεν, καϑὸ καὶ τὴν δικαιοσύνην φυσικὴν εἴρηκας" 

φόμεν, εἴτε μὴν κοιγὸν ἐσχηκέναι νοῦν τίς ὃ τούτου Ῥ. 

πατὴρ καὶ τίς κατὰ τὴν τοῦ νοῦ διανομὴν δικαιο- 84. 

σύνη σχοπήσιωμεν. àv γὰρ προαναφώνησίν. vigPott. 

εἴπῃ καὶ συνεχφώνησιν αἰτιάσηται» moog ἡτείας. εἴδη ἡ 

λέγει. ναὶ “μὴν κατ ἔμφασιν ἀληϑείας ἄλλοι ϑές 

ϑθλουσιν" εἰρῆσϑαί τινὰ. τῴῖς φιλοσόφοις. ὃ “μὲν "οὖν 

ϑεσπέσιος ἀπύστολος ἐφ" ἡμῶν γράφει" βλέπομεν 

γὰρ νῦν ὡς δὲ ἐσόπτρου κατ᾽ ἀνάχλασιν ἐπὶ αὐ- 
τοῦ ἑαυτοὺς γινώσχοντες κἀκ τοῦ ἐν ἡμῖν ϑείου 
τὸ ποιητικὸν αἴτιον ὡς οἷόν τε συνθεωρυῦντες. (εἰς 
δὲς γὰρ, φησὶ, τὸν ἀδελφόν σου, εἶδες τὸν ϑεόν 
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cov" *), τὸν σωτῆρα ont θεὸν εἰρῆσϑαι ἡμῖν τὰ 
- . A -- ^ ^q). 

yv. μετὰ δὲ τὴν τῆς σαρχὺς ἀπόϑεσιν «πρόσωπον 
hj , Ny . i c - 

πρὸς πρόσιυπον᾽᾽, τότε ἤδη οὁριστιχως καὶ καταλη- 
- D M 

πτικιῦς, Ürüv χαϑαρὰ ἡ χαρϑία γένηται. καὶ κατ᾽ 
ο δε, " δὲ - ' ὃ “ c 2 Y - 2 "E23. 

ἐμφάσιν. 08 καὶ ukqueau. οἱ ἀκριβῶς παρ ᾿λησι 
ὑφ - ' € 

φιλοσοη ἡσαντὲς διορῶσι τὸν ϑεόν" τοίαῦται. γάρ αἱ 

.- 
2 - c 

κατ ἀδυναμίαν φαντασίαι ἀληϑεῖς “ὡς φαντασία 
o 3 "e HMM ἣν 

καϑορᾶται, ἐν τοῖς ὕδασιν ὁρῶμεν χαὶ τὰ διὰ τῶν 
- - , 

E διαφανῶν χαὶ διαυγῶν O (pL TOY. 

c “- 3 c - c 2 

10 ᾧ. 96. Καλῶς οὖν 0 Σολομῶν, 0 σπείρων". 
, εν 

qol, δικαιοσύνην ἐργάζεται πίστιν. εἰσὶ ὁὲ οἱ 
4 ja / CN ’, ὦ - 2) 33 EN 

τὰ ἴδια σπείροντες οἱ nÀetoyu ποιοῦσιν )... καὶ 
, τ - - h] - / - ^ 

πάλιν, «ἐπιμελοῦ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν. καὶ χε- 
^ 

ἣν u » 

pec πόαν, xoi συνάγυγε χόρτον ὥριμον ἵνα ἕχῃς 
, 

3e C. - ΝΣ : - 

| Ἰδηαρύβατα. εἰς ἱματισμόν" 99)... ὁρᾷς ὅπως καὶ κῆς 

ἔξωϑεν σχέπης τε καὶ φυλακῆς φύϑοντιστέον. ᾿γνῶω- 
- / * 

στῶς δὲ ἐπιγνώσῃ ψυχὰς ποιμνίου σοὺ" T)» ταν 

] ^ ) X ^ i / οὐ 

γὰρ ἔϑνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμοῦ 
- at. , e b] c " 1 , 

ποιῶσιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶ »0- 
2) - 2 / ^ Y , χων, ΣᾺ 

20uoc" TT) τῆς ἀκροβυστίας τὰ δειχαι ματα τοῦ νομοῦ 

ia T EET 3 ^ ^ δος etc 

P.qvA«ocovonc xou vov ἀπόστολον xol πρὸ τοῦ vOHOU 
4 - 

»" δ , 

131 χαὶ ngó τῆς παρουσίας. οἱονεὶ δὲ σύγκρισιν 7zt010U- 
c - ) 

^ c 

Sylbuevoc ὃ λόγος τῶν ἀπὸ φιλοσοφίας πρὸς τοὺς αἱ- 
* 

x 22 

ρετικοὺς καλουμένους ἐμφανῶς πάνυ, «κρείσσων y 

2561 ; «Φίλος ἐγγὺς 7 ἀδελῃὸς μακρὰν otav trt) 

4,06 δὲ ἐρείδεται ἐπὶ ψεύίδεσιν, ovtoG ποιμαίνει ἀνὲ- 

μους καὶ διώκει ὄρνεα 'πτερωτύά" οὐκ οἶμαι φιλο- 

σοφίαν λέγειν τὰ νῦν 'τὸν λόγον, καίτοι ἐν πολλοῖς P. 

τὸ εἰκότα ἐπιχειρεῖ καὶ πιϑανεύεται φιλοσοφίω,8 70. 

b ^ ^ € ,ὔ U / » / - ) , 

304AA« τὰς αἱρέσεις ἐπιρραπίζει, ἐπιφέρει γοῦν" ,Uné-Fott. 

λίπεν. γὰρ ὁδυὲς τοῦ ἑαυτοῦ ἀμπελῶνος, τὰς δὲ τρο- 

χιὰς τοῦ ἰδίου γεωργίου πεπλάνηται." αὗται 'δέ εἰς 

NM , 
] ) 4 

IL. 10799 1 Corinth. 3, 12. **) Prouerb. 11, 21. 24. $5) Tbid. 

o5 27, 255q. 1) 1014, v. 23. 11) Roman, 2, 14. T7) Pro- 

uerb. 27, 10. LA E 
i 
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σιν αἱ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀπολείπουσαι ἐκκλησίαν. αὐτίκα 

0. εἰς αἵρεσιν ὑποπεσὼν «διέρχεται óc ἐρημίας ἀνύ-- 
óoov" τὸν ὄντως ὄντα ϑεὸν καταλιπιὺὸν ἐ ἔρημος ϑεοῦ, 
ὕδωρ ἄνυδρον ζητῶν; «τὴν ἀοίκητον χαὶ δίψιον 
δἐπερχόμενος γῆν, συνάγων χερσὶν ἀκαρπίαν." - 

EL 96. Καὶ τοῖς" ἐνδεέσι φρενῶν παρακχελεύο-.᾿ 
μαι, λέγουσα φησὶν 7 σοφία τοῖς ἀμφὶ τὰς αἷρέ- 
σεις δηλονότι, ἄρτων κρυιρίων ἡδέως ἅψασϑε καὶ [ 
ὕδατος κλοπῆς γλυκεροῦ D ἄρτον καὶ ὕδωρ΄ οὐκ ἐπὶ 1 

τθἄλλων Tur ὧν, ἀλλ᾽ 7 ἐπὶ τῶν. “ἄρτῳ καὶ ὕδατι χατὰ 

τὴν προσφορὰν μὴ κατὰ τὸν κανόνα τῆς ἐκκλησίας 
χρωμένων αἱρέσεων ἐμφανῶς ταττούσης τῆς γραφῆς. 
εἰσὶ γὰρ ot xci ὕδωρ ψιλὸν ᾿εὐχαριστοῦσιν. «ἀλλὰ (1 
ἀποπήδησον μὴ χθονίσῃς ἐν τῷ τόπῳ αὐτῆς." τό- 

οἰ dónov τὴν συναγιυγὴν; οὐχὶ δὲ ἐχχλησίαν. διωνύμως 

προσεῖπεν. εἶτα ἐπιφιονεῖτ οι οὕτω γὰρ διαβήσῃ ὕδωρ 

ἀλλότριον", τὸ. βάπτισμα τὸ αἱρετιχὸν, οὐκ οἰκεῖον 
καὶ γνήσιον ὕδωρ λογιζομένη" «καὶ ὑπερβήσῃ ποτα- 
μὸν ἀλλότριον" *) τὸν παραηέροντα καὶ χατασυ- 

Dic cies εἰς ϑάλασσαν εἰς ἣν ἐχδίδοται ὃ -παρεχτρα- 
πεὶς ἐχ τῆς κατ᾽ ἀλήϑειαν ἑδραιότητος συγεχρυεὶς ᾿ 
αὖϑις εἰς τὰ ἐϑνικὰ καὶ ἄτακτα τοῦ βίου κύματα. 

Cap. XX. | 

$. 97. Ὡς δὲ οἵ πολλοὶ ἄνθρωποι οἱ «καϑέλχον- 
2ότες τὴν γυῦν οὐ πολλὰ αἴτια λέγοιντ᾽ ἂν, ἀλλ᾽ ἐκ 
πολλῶν αἴτιον ἕν" οὐκ ἔστι γὰρ αἴτιος ἕχαστος τοῦ 
καϑέλκεσϑαι τὴν ναῦν, ἀλλὰ σὺν τοῖς ἄλλοις, οὕτω 
καὶ ἢ φιλοσοφία πρὸς κατάληψιν τῆς ἀληϑείας ζή- 
τησις οὖσα ἀληϑείας συλλαμβάνεται, οὐκ αἰτία οὖσα 

ϑθχαταλήψεως, σὸν δὲ τοῖς ἄλλοις αἰτίᾳ καὶ συνερ- 

yóc. - τάχα δὲ xal τὸ συναίτιον αἴτιον. ὡς δὲ ἑνὸς 
ὄντος τοῦ εὐδαιμονεῖν αἰτίαι τυγχάνουσιν αἵ ἀρεταὶ ᾿ 

*) Prouerb. 9, 12. 16 — 18. 
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J c , - s m: M J ct 

πλείονες ὑπάρχουσαι, καὶ ὡς TOU ϑερμαίνεσϑαι 0 τὲ 

c , - »" 4 C) " - 

ἥλιος τό τὲ πῦρ βαλανεῖον τξ χαὶ ἐσθὴς, οὕτω μιᾶς 
Ἁ 

οἵσης τῆς ἀληϑείας πολλὰ τὰ συλλαμβανόμενα πρὸς 

. ζήτησιν αὐτῆς, ἡ δὲ εὕρεσις 04 υἱοῦ. εἰ γοῦν Oxo-P. 

ὁποῖμεν, μία κατὰ ναμίν ἐστιν dj ἀρετὴ; ταὐτηνϑ0. 

δὲ συμβέβηκεν τούτοις μὲν τοῖς πράγμασιν éyyevo-Fott. 

μένην λέγεσϑαι φρόνησιν, ἐν τούτοις δὲ σωφροσύνην; 

ἐν τούτοις δὲ ἀνδρείαν ἢ δικαιοσύνην. ἀνὸ τὸν αὖ- 

τὸν οὖν λύγον καὶ μιᾶς οὔσης ἀληϑείας ἐν γεωμετρίᾳ 

10μὲν γεωμετρίας ἀλήϑεια, ἐν μουσιχῇ δὲ μουσικῆς *. 

χἀν φιλοσοφίᾳ τῇ ὀρϑῇ “Ἑλληνικὴ εἴη ἂν. ἀλήϑεια; 

μόνη δὲ ἢ κυρία αὕτη ἀλήϑεια ἀπαρεγχείρητος; ἣν 

παρὰ τῷ υἱῷ τοῦ ϑεοῦ παιδευόμεϑα. | 

005p $598. Τοῦτον μὲν οὖν φαμὲν τὸν τρόπον μιᾶς 

b dq T : 
15,9) τῆς αὐτῆς δραχμῆς. τῷ μὲν ναυχλήθῳ. δοθείσης 

λέγεσϑαι ναῦλον, τῷ δὲ τελώνῃ τέλος καὶ ἐνοίκιον 

μὲν τῷ σταϑμούχῳ; μισϑὸν δὲ τῷ διδασκάλῳ καὶ 

τῷ πιπράσχοντι ἀρραβῶνα. ἑκάστη δὲ εἴτε aperi 

- εἴτε καὶ ἀλήϑεια συνωνυμῶς καλουμένη μόνου TOU 

/20409* ἑαυτὴν ἀποτελέσματός ἐστιν αἰτία. xarà σύγ- 

yonow- δὲ τούτων νεται τὸ εὐδαιμόνως ζῆν; μὴ 

γὰρ δὴ εὐδαιμονῶμεν πρὸς τὰ ὀνόματα, ὅταν τὸν 

ὀρϑὺν βίον εὐδαιμονίαν λέγωμεν χαὶ εὐδαίμονα τὸν 

, χεκοσμημένον τὴν ψυχὴν ἐναρέτως. εἰ δὲ καὶ πόρ- 

2όρωϑεν συλλαιιβάνεται φιλοσοφία τῇ πρὸς τὴν ἀλή- 

ϑειαν. εὑρέσει κατὰ. διαφόρους ἐπιβολὰς διατείνουσα 

ἐπὶ τὴν προσεχῶς ἁπτομέγην τῆς. ἀληϑείας τὴν xaJ 

ἡμᾶς εἴδησιν, ἀλλὰ συλλαμβάνεταί γε τῷ λογικῶς 

ἐπιχειρεῖν ἐσπουδαχότι ἀνθάπτεσϑαι γνώσεως. χῶω- 

ϑθρίζεταί τε ἡ Ἑλληνικὴ ἀλήϑεια τῆς xaJ ἡμᾶς, εἶ 

χαὶ τοῦ αὐτοῦ μετείληφεν ὀνόματος καὶ ιιεγέϑει 

γνώσεως καὶ ἀποδείξει χυριωτέρῳ καὶ ϑείᾳ δυνάμει 

xui τοῖς ὁμοίοις" δεοδίδαχτοι γὰρ. ἡμεῖς LEQU. ὀντῶς 

γράμματα παρὼ τῷ υἱῷ τοῦ ϑεοῦ παιδευόμενοι». 

ἔνθεν οὐδ᾽ ὡς αὔτὼς κινοῦσι τὰς ψυχὰς, ἀλλὰ δια- 

φόρῳ διδασκαλίᾳ. 
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f 99. Εἰ δὲ καὶ ΠΝ λεσϑαι ἡμᾶς διὰ τοὺς 

φιλεγκλήμονας δεήσει, συναίτιον φιλοσοφίαν καὶ 

σύνεργὸν λέγοντες τῆς ἀληϑοῦς καταλήψειος ζήτησιν. 

οὖσαν ἀληϑείας προπαιδείαν αὐτὴν ὁμολογήσομεν 

ὅτοῦ γνιωστικηῦ, οὐκ αἴτιον τιϑέμενοι τὸ συναίτιον 

οὐδὲ μὴν. τὸ συνεργὸν συγεχτιχὸν οὐδ᾽ ὡς ἧς οὐχ 

ἄνευ τὴν φιλοσοφίαν, ἐπεὶ σχεδὸν οἵ πάντες ἄνευ 

τῆς ἐγκυχλίου παιδείας καὶ φιλοσοφίας τῆς λλη-- 3 

γικῆς, οἱ δὲ x«l ἄνευ γραμμάτων τῇ ϑείᾳ xul βαρ- 

105 tq κινηϑέντες qiÀocoq ίᾳ δυνάμει τὸν περὶ ϑεοῦ 

διὰ πίστειως nuce αμὲν "λόγον, αὐτουργῷ σοφίᾳ 

“πεπαιδευμένοι. ὃ δὲ μεϑ' deus noui ἀτελὲς ὃν. 

καϑ' αὑτὸ ἐνεργεῖν, συνεργὸν φαμὲν. καὶ συναίτιυνϑ  .» 

ἀπὸ τοῦ συναιτίου αἴτιον ὑπάρχειν, ἀπὸ τοῦ ἑτέρῳθοιι. 

Ἰόσυγνελϑεῖν, αἴτεον γίγνεσθαι ὠνομασμένον " καϑ' ἑαυτὸ 

δὲ μὴ δύνασϑαι τὸ ἀποτέλεσιια τὸ κατ᾽ ἀλήϑειαν 

παρέχειν, καίτοι χαὶ xod ἑαυτὴν ἐδικαίου ποτὲ χαὶ 

jj quon. φία τοὺς Ἕλληνας, οὐκ εἰς τὴν καϑύλου δὲ 

δικίμοσύγην, εἰς ἣν" εὑρίσκεται συγεργὺς, xad meg 

2θχαὶ ὃ πρῶτος καὶ ὃ δεύτερος Buc τῷ εἰς τὸ Unt- 
pov ἀνιόντι καὶ ὃ γραμματισιὴς τῷ φιλοσυφήσοντι, , 
οὐχ ὡς κατὰ τὴν ἀφαίρεσιν αὐτῆς ἤτοι ἐλλείπειν΄ τῷ 

Ρ. χαϑόλου λόγῳ ἢ ἀναιρεῖσϑαι τὴν ἀλή Ἰϑειαν; ἐπεὶ καὶ 
138 ἡ. ὄψις συμβάλλεται καὶ 7j ἀκοὴ καὶ 3 φωνὴ πρὸς 

Sylb. ̓ ἀλήϑειαν, γοῦς δὲ ὃ γνωρίζων αὐτὴν -προσφυῶς. 
ἀλλὰ τῶν συνεργῶν τὰ μὲν πλείονα, τὰ δ᾽ ἐλάσ- 
σον προσφέρεται δύναμιν. 5 γοῦν σαφήνεια cvy- 

ἐργεῖ. πρὸς τὴν παράδοσιν τῆς ἀληϑείας, xel 34 

διαλεχτιχὴ, πρὸς τὸ μὴ ὑποπίπτειν ταῖς κατατρε- 
30yovoviG αἱρέσεσιν. 

ν $. 100. «Αὐτοτελὴς μὲν οὖν καὶ ἀπροσδεὴς 4 
κατὸ τὸν σωτῆρα. διδασχαλία δύναμις οὖσα xai σο- 
φία τοῦ ϑεοῦ, προσιοῦσα δὲ φιλυσυφία 7 “Ελληνικὴ 

οὐ δυνατωτέραν ποιεῖ τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλ᾽ ἀδύνατον 
παρέχουσα τὴν κατ᾿ αὐτῆς σοφιστιχὴν, ἐπιχείρησιν. 
καὶ διαχρουθμένη τὰς δολερὰς κατὰ τῆς ἀληϑείας͵, 

s 
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-3aiitonkod φραγμὸς οἰκεῖος εἴρηται xi ϑριγκὸς εἶναι 

ToU ἀμπελῶνος. - καὶ 5 pev, ὡς ἄρτος “ἀναγκαία 

πρὺς τὸ Lv 7j xaT τὴν πίστιν dX d eu 7 ngonocte 

δεία δὲ προσοψήᾳατε ἔοιχεν καὶ. tpi ttt 

: 58 δείπνου δὲ λήγοντος yÀvxi. τρωγάλεον, 

κατὰ “τὸν. Θηθᾳῖον Πίνδαρον. ἀντικρὺς δὲ ἐξεῖπε ἐγ 

f γραφή" «πάνου ογότερος ἕσται ἄκακος συ UY y 0 δὲ 

cor oc δέξεται γνῶσιν" 3). καὶ ὃ μὲν ἀφ ἑαυτοῦ 

λαβὼν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ em quo δ᾽ κύριος; 

10,0 δὲ ζητῶν. τὴν δύξαν τοῦ πέμψον τος αὐτὸν ἀλη- 

Sic ἐστι καὶ ἀδικία οὐχ ἔστιν ἐν αὐτῷ ΠΈΡΙ ἔμπα- 

λιν οὖν ἀδικεῖ ὃ σφετερισάμενος τὰ βαρβάρων καὶ 

ὡς ἰδίαν αὐχῶν τὴν ἑαυ τοῦ ὁόξαν «vt sam xoi ψευ- 

᾿᾿δόμενος. τὴν ἀλήϑειαν, οὗτος κλέπτης ὑπὸ τῆς γρα- 

15976 εἴρηται. φησὶ γοῦν jc μὴ γίνου ψεύστης" 

ὁδηγεῖ yàp τὸ ψεῦμα πρὸς τὴν χλοπην." E δὲ 

ὃ πλέπιης ὕπερ ὑφελόμενος ἔχει ἀληϑιὸς ἔχει xàv 

χρυσίον di, xüv ἄργυρος xüv λόγος κἂν δόγμα. ex P. 

μέρους τοίνυν ἃ xix ig: ασιγ ada; μὲν, σιοχαστι-8 8. 

20406 δὲ xci ταῖς τῶν λύγων ἀγ' άγκαις ἴσασι. μαϑήη- οι. 

τευϑέντες οὖν καταληπτικῶς ἐπιγνιώσονται, - 

s RP Cap. XXI. 

$. 101. Kod περὶ μὲν τοῦ παρ᾽ “Εβραίων τὰ 

τῶν φιλοσύψων. ἐσχευωρῆσϑαι δόγματα prx oov ὕστε- 

2590» διαληψόμεϑα, πρότερον δὲ ὅπερ Sor hae ἐγ ων ἦν 

περὶ τῶν κατὰ IMooéc χϑόνων ei, jd. λεκτέον, δὲ 

δειχϑήσεται ἀναμιφηρίστως πιίσης σοφίας, ἀρχαιοτάτη 

v κατὰ “ββραΐους. φιλοσοφία. εἴρηται μὲν οὖν περὶ 

τούτων ἀκριβιῦς Τυτιανῷ ἐν τῷ πρὺς “Βλληνας, &- 

ϑῦρηται δὲ καὶ Κασσιαιῷ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐξηγητι- 

χῶν, ἀπαιτεῖ δὲ ὕμως͵ 10 ὑπόμνημα xoi ἡμᾶς ἐπι- 

ἀἰραμεῖν, τὰ κατὸ τὸν τόπον εἰρημένα. ᾿4πίων τοίνυν 

——— 

*) Prouerb. 21, 14. 55) Ioann. 75 18, 
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c^ E EY c "v : J 2 ὃ oN , - 

ὃ γραμματικὸς ὃ πλειστονίκης. ἐπιχληϑεῖς ἐν τῇ T&- 
, - k - - i 

τάρτη τῶν «Ἀϊγυπτιαχῶν ἱστοριῶν, καίτοι. φιλαπε- 
, M c D Y MS. c 7... 7 ; 

χϑημόνως πρὸς Εβραίους Óuxetuevog , ἀτε “Ἵϊγύπτιος 
* x c 1 o " 

τὸ γένος ὡς καὶ κατὰ Ἰουδαίων συντάξασϑαι, βιΞ: 

ὁβλίον, “μώσιος τοῦ «ἰγυπτίων βασιλέως μεμνημένος 
t5 I» 7 

καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὸν πράξεων μάρτυρα παρατίϑεται 

Πτολεμαῖον τὸν Πἤενδήσιον, καὶ τὰ τῆς λέξεως 
2 EAM Cor TL : / H N23 TTA » 

αὐτοῦ de ἔχει: χατέσκαψε δὲ τὴν “ϑυρίαν Auwu- 
^ c - 

σις χατὰ τὸν Moydov γενόμενος Ἴναχον, ὡς ἐν τοῖς 
, 3 

- ς 

10yoóvoig ἀνέγραψεν ὃ Π]ενδήσιος Πτολεμαῖος. 0. δὲ 

Πτολεμαῖος οἵτος ἱερεὺς μὲν ἦν, τὰς δὲ τῶν Ai P.3 
a" 

γυπτίων βασιλέων πράξεις i» τρισὶν ὅλαις ἐκϑέ- 319. ; 4 
μένος βίβλοις κατὰ ἤμωσιν. φησὶν ZAlyénvov fi«gi-Pott. 

" m ς 
Υ D 

λέα IMiüoéec ἡγουμένου γεγονέναι Ἰουδαίοις τὴν ἐξ 

i154lyónrov πορείαν. ἐξ ὧν συνῶπται κατὰ Ἴναχον 

ἠκμαχέναι τὸν. Movoéa. 
- c - A 

$. 102. Παλαίτερα δὲ τῶν Βλληνικῶν τὰ Ao- 
Li ς «€ 

yoluxà , τὰ ἀπὸ Ἰνάχιυ λέγω, ὡς Διονύσιος ὁ “Ἵλι- 
me MK : : 

καρνασσεὺς ἐν τοῖς χρόνοις διδάσκει. τούτων δὲ τεσ- 
i4 ] " : 2 

ΦΟσαράκοντα μὲν γενεαῖς νεώτερα τὰ Minxü τὰ ἀπὸ 
- - 2 , cer 

ἹΚέκροπος τοῦ διφυοῦς δὴ καὶ αὐτόχϑονυς, ὡς φησι 
^ va ) ^ M 

κατὰ λέξιν ὃ Τατιανὸς, ἐννέα δὲ τὰ ᾿Ἰρκαδιχὰ, τὰ 
/ - - c βὰς 

ἀπὸ Πελασγοῦ" λέγεται δὲ καὶ οὗτος αὐτόχϑων, 
, 1 4 τῳ . , ^ 

τούτων δὲ ἄλλα πεντήκοντα δυοῖν νεωτέρα, τὰ Φϑιω- 
« ^ 8:333 Ὁ / 3 ἢ e , - 

26rixà, τὰ ἀπὸ ZievxaAtvoc. εἰς δὲ τὸν yoovov τῶν 
m 

^ 5 

Τρωϊκῶν ἀπὸ Ἰνάχου γενεαὶ μὲν εἴκοσι ἢ πλείους - 
d τ. γ c » ^ , 

διαριϑμοῦνται, ἔτη δὲ ὡς ἔπος εἰπεῖν τετραχόσια καὶ 
, 2 . Δ ν 2 , ὧδ ^ , 

πρόσω. εἰ δὲ τὰ 4Joovgtov πολλοῖς ἔτεσι πρεσβυ- 
» E ) ^. - 

vega, τῶν | EXIapaxály ἀφ᾽ ὧν Κτησίας λέγει φανή- 
- Aii: $5 P ^ 

βύσεται τῷ δευτέρῳ καὶ τριακοστῷ ἡ Ἰωῦσέως κατὰ 
» [TES ERA ἢ v» Ex A 

μωσιν τὸν «Δἰγύπτιον καὶ κατα Tvayov τὸν “Ιργεῖον 
ἢ 3 À " c , 3 

ἐξ «Αἰγύπτου κίνησις. ἣν δὲ κατὰ τὴν “Ελλάδα κατὰ 
' , Ν M» c 3792 , 

μὲν Φορωνέα τὸν μετὰ Ἴναχον ὁ ἐπὶ Ὠγύγου κατα-.. 
c ^- , 

χλυσμὺς καὶ ἡ ἐν Σικυῶνι βασιλεία. ngwrov μὲνβ880. 
“ ) 5 ^ € 

Αἰγιαλέως, εἶτα Ἐύρωπος, εἴτα Τελχῖνος, καὶ οί. 
M , * - 

Κρητὸς ἐν Κρήτῃ. LxovoiÀaog γάρ (ορωνέα πρῶ- 
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40v diio doomovs γενέσϑαι λέγει , ὖϑεν xol ὃ τῆς Qo-. 

᾿ ῥωνίδος ποιητὴς εἶναι. αὐτὸν eg πατέρα ϑγνητῶν 

ἀγϑρώπων. A 4 

$. 103. Mores ὃ d dry a ἐν Τιμαίῳ κατα 

᾿ δχολουϑήσας ZxovoiM p γράφει" καί npzé προαγα-- 
γεῖν βουληϑ εἰς αὐτοὺς “περὶ τῶν ἀρχαίων ec: λόγους 

τῶν τῇδε τῇ πόλει. τὰ ἀρχαιότατα λέγειν ἐπιχειρεῖ περὶ 

Φορωνέως τε “τοῦ πρώτου εχϑόντος καὶ Νεώβης 

καὶ τὰ μετὰ. 10». κατακλυσμόν. χατὰ δὲ; Φόρβαντα 

τοὐιχταῖος, ἀφ᾽. οὗ “ἀκταία 7 “ττική. κατὰ δὲ Τριό- 

πον. «Προμηϑ εὺς.. καὶ "ac. καὶ ᾿Επιμηϑεὺς. καὶ ὃ 

διφυὴς Κέκροψ καὶ Ἰνώ. ᾿κατὰ δὲ Κρότωπον. 7, ἐπὶ 

ADoédoyvoc . -ἐχπύρωσις χαὶ ἐπὶ “Πευκαλίῳγας. »ἐπομι-- 

βρίᾳ.." κατὰ" φὲ- Σϑένελον. ἥ τε ᾿ἀμφικτυόνος. βασι- 
Mila s «καὶ 7j... ele, «Πελοπόννησον “]αναοῦ παρουσίᾳ: 
᾿μκαὶς ὑπὸν «Δαρδάνου. τῆς daglatosio apis; DyeS' 534€ 

, r Am 

n3 aros dit. 36 ὑπὸ PS ad j « ΑΙ T πρῶτον." 

I Ὅμηρος». ἐς ἀν᾽ $ o6ay cof NY iam 
UA Nes {τέκετο prete Zu As "a 2 

E vert Κρήτης. εἰς". «βαφέχην. ιἀνιαρμιδή,.: ΩΝ 32. 
—ocdvykéín τῆς κόρῃς . 1, ἁρπαγὴ -xal 1j. τοῦ, ἐν ̓Ἔλευ- P, 
ἥν ;aivu «εμένουξ. καϑίδρυσις. Τριπτολέμου, TÉ. ̓ γεωργίαβ 8, 

xol. ἦν, Κάδμου, εἰς, Θήβας: παρουσίᾳ Πνωός. «Pott, 
«βασιλείᾳ... κατὰ δὲ Προῖτον ὃ ὃ Πὐμάλπου. πρὸς 4ϑη- 

P. γαίους. 'πύλεμυς:. κατὰ. δὲ ΦΑἈκρίσιον JIékonog .. ἀπὸ- 
139 Φρυχίας “διάβασις 20. "Tavog;. Ag. dva. ἄφιξις 
| Sylb.xai Ὁ Δεύτερος. “Κέκροψ αἵ m8, "Περσέως" καὶ “Τωνύ- 

τ΄ σου πράξεις, Ὀρφεύς TE. καὶ ἹΠουσαῖος:. E 
| 4$. 104... Κατὰ δὲ τὸ ries. | δέκατον ἔτος τῆς 
᾿δοΑγαμέμνονος βασιλείας Ἴλιον ἑάλω». | og ovrog . 

τοῦ Θησέως. βασιλεύοντος. ̓ ϑήνῃσι. τῷ. πρώτῳ ἔτει, 
ϑαργηλίῶνος. “μηνὸς. δευτέρῳ ἐπὶ; δέκα, ὥς- qot zfo- 

: -vio106. Ὁ "Aoyelog y nM ylás à καὶ. '““ερκύλος. ἔν τῇ 
τ. τρίτῃ μηνὸς “πανέμου ὀγδόῃ. φϑίγοντος » Ἑλλάνικος 

9) Iiad. v. v. 215. .. jp» 980 ον .uogosd' 

Clement, lex, vol. 1]. G 
ἦν 



44 CLEM: ALEX. STR; L. E. C. XXI (. 104 — i06. 

àg δωδεκάτῃ ϑαργηλιῶνος μηνὸς, xol vwec τῶν τὰ | 

ἡ4ττικὰ συγγθαψαμένων ὀγδόῃ φϑίνοντος βασιλεύόν: —— | 

voc τὸ τελευταῖον ἔτος Π]ενεσϑέως πληϑυούσης σ΄ ^. 

409925, VO S ΔῊ ΜΟΤΤΕΣ Ana 20 

φησὶν ὃ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα πεποιηχὼς, ELI 

09 5I μεσάτα, λαμπρὰ δ᾽ ἐπέτελλε σελάνα tc 

ἕτεροι σχιροφοριῶνος. τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. Θησεὺς 0$ 

6 Ἡρακλέους ζηλωτὴς Ov πρεσβύτερός ἐστὶ τῶν 

τοτΤρωϊκῶν μιᾷ γενεᾷ. τοῦ γοῦν͵ Τληπολέμου, 0g: ἦν 

υἱὸς Ἡρακλέους, Ὃμηρος μέμνηται ἐπὶ Ἴλιον στρα- 

εεύσοντονι Tx Ὁ PM Ὁ CDs STADT. 

τον ᾧς 3105. ^ Hoorcottv. ἄρα DMovonc ἀποδείάνυται 

ἧς uiv Aiovóoov ἀποϑεώσξως ἔτη ἑξαχόσιις τέσσαρα, 

1δεῖυγε τῆς Πεῤσέως βασιλείας τῷ τῤῥιαχοστῷ δευτέρῳ - 

ἔτει ἐκϑεοῦταὶ, dic φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς yoo- P. 

γικοῖς. ἀπὸ δὲ Διονύσου ἐπὶ Ἡρανλέα. καὶ τοὺς382. 

περὶ ᾿Ιάσονα ἀριστεῖς, τοὺς ἐν τῇ “4ργοῖ πλεύσανταςθοιι, 

συνάγεται. ἔτη ἑξήκοντα: τρία" ἩἩσκληπιός Tt καὶ 

20//.00x0v9ot: σὐνέηλεον  ἀὐτοῖς ὡς μα
ῤτυρέϊ δ Ῥύδιος. 

»4πολλώνιος p τοῖς “Τρῤγῆναυτιχοῖς." ἀπὸ δὲ τῆς 

εὐ Ἡρακλέδυξ'᾽ ἐν" "MH oyti "Buoikeloe" ἐπὶ τὴν Ἡρακλέους 

s αὐτοῦ καὶ Mox? ἀποϑέωσιν: ἕτη συνάγεται τριά- 

^xovro ὀκτὼ κατὰ τὸν χοοόνογρθάφον ᾿πόλλόδωρον: ἔνε 

25::09 év δὲ ἐπὶ τὴν Κάστορος καὶ Πολυδεύκους" ἀπό-- 

-S4uow ἔτη πεντήχοντα cola. ᾿ἐνταῦϑά mov xol ἥ " 
"e T ἐν τοι ἢ 33311 YS Vas, δι / Yt fer? 

Ἰλίου κατάληψιξ᾽ εἰ 06 χρὴ πείϑεσθαι καὶ Ἡσιόδῳ" 

τῷ ποιητῇ ἀκούσωμεν αἀδϑοϑι Ὁ} aye" ed 

2s Zaun δ᾽ ἄρ᾽ ““τλὰντὶς May τέκε κύδέμον Ἑρμῆν, 

30^ ovx à9 «xay , ἱερὸν χέγος εἰσαναβᾶσα ̂  5 

o Καδμείη 05 pw: of Σεμέλη τέκε φαίδιμον υἱὸν» ' 

τοῦ MiySeo ἐν ὃ ἐλότητι “)ιώνυσον πολυγὴϑ ἐμ, 5). ̂  

i ας 106. ΚΝ άδῥιος idv d$ Σεμέλης πατὴρ ἐπὶ Ἵυγ- 

πχέως εἷς Ornfac" ἔῤχεται καὶ τῶν “Ελληνικῶν γραβ- ἢ 

“) Theogon. v. 938 sqq. τ dart (^ 

AM ki. ET: 1] 
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gru εὑρετὴς γίνεται, Τριόπας δὲ συγχρονεῖ "Toi 
ἑβδόμῃ γενεᾷ. ἀπὸ Ἰνάχου — Ἶσιν δὲ τὴν καὶ Ἰώ φα- 

σιν διὰ τὸ ἰέναι αὐτὴν. διὰ πάσης τῆς γῆς πλανω- 

μένην ---, ταύτην δὲ Ἴστρος ἐν τῷ περὶ τῆς «Ἄϊγυ- 

δπτίων ἀποικίας Προμηϑέως ϑυγατέρα..φησὶ, Προ: 

“μηϑεὺς δὲ κατὰ Τριόπαν ἑβδόμῃ γενεᾷ μετὰ ἸΠωῦ- 

σέα, ὥστε xel πρὸ vic, καϑ' Ἕλληνας ἀνθϑρωπογο- 

ψίας ὃ Moosgc ἠκμακέναι φαίνεται. ““έων δὲ ὃ 

. τὰ περὶ τῶν xov «Αἴγυπτον ϑεῶν πραγματευσάμενος 

. 1072» Ἶσιν ὑπὸ “Ἑλλήνων Ζήμητρα καλεῖσϑαί φησιν, 

— (ἢ κατὰ «ΑΙυγκέα γίνεται ἑνδεκάτῃ ὕστερον IMovoéccP. 
“γενεᾷ, ᾿άπίς τε ὁ Ἄργους βασιλεὺς IMMéugu οἰκίζει,388. 

ὥς φησιν ᾿Πρίστιππος ἐν πρώτῃ ““ρκαδικῶν. τοῦ-Ῥοιι, 

vov δὲ ᾿Ἱριστέας ὃ ̓ ἀργεῖος ἐπονομασϑῆναί φησι Σά-. 

| d5pamw καὶ τοῦτον εἶναι ὃν «Αἰγύπτιοι σέβουσιν. 
Νυμφόδωρος δὲ ὃ ᾿ἠμφιπολίτης ἐν τρίτῳ νομίμων 
?dolag τὸν Vni τὸν ταῦρον τελευτήσαντα καὶ ταρι- 

᾿χευϑέντα εἰς σορὸν ἀποτίϑεσϑαι τῷ ναῷ τοῦ τιμω- 

μένου δαίμονος, κἀντεῦϑεν. Σορόαπιν κληϑῆναι καὶ 
20Xágom». συνηϑείᾳ τινὶ τῶν ἐγχωρίων ὕστερον. "Antig 

| à τρίτος ἐστὶν ἀπὸ ἸΙνάχου. 
- — $4107. Ναὶ μὴν ἡ «“ητὼ κατὰ Τιτυὸν γίνεται, 

“Πητὼ γὰρ ἥλκησε Διὸς κυδρὴν παράκοιτιν *), 
- Τιτυὸς δὲ συνεχρόνισεν Ταντάλῳ. εἰκότως ἄρα. καὶ - 
250 Βοιώτιος Πίνδαρος γράφει" 
set ἐν χρόνῳ δὲ γένετ' ᾿Δπόλλων, 
καὶ οὐδὲν ϑαυμαστὸν, ὅπου γε καὶ ““δμήτῳ ϑητεύων 
εὑρίσκεται σὺν καὶ Ἡρακλεῖ μέγαν εἰς ἐνιαυτόν. 
Ζῆϑος δὲ καὶ ᾿μφίων οἱ μοῦσικῆς εὑρεταὶ περὶ 

80r)» Κάδμου γεγόνασιν ἡλικίαν. κἄν τις ἡμῖν λέγῃ 

Φημονόην πρώτην χρησμῳδῆσαι ᾿Ακρισίῳ, ἀλλ᾽ 

ἴστω γε ὅτι μετὰ Φημονόην ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσι 

ἑπτὰ οἱ περὶ Ὀρφέα καὶ ἸΠουσαῖον καὶ “νον. τὸν 
Ἡρακλέους διδάσκαλον, Ὅμηρος δὲ καὶ Ἡσίοδος 

] 
| 

*) Homer. Odyss. 2, v. 580. ; 

: G 2 
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πολλῷ νεώτεθοι τῶν Ἰλιακῶν., μεϑ᾽ οὃς μακρῷ νεώ-- 

τεροὶ ot παρ᾽ Ἕλλησι νομοϑέται Zdvxotoyóc τε καὶ. 

“Σόλων xol οἱ ἑπτὰ σοφοὶ οἵ. τε ἀμφὶ τὸν Σύριον 

“Θερεκύδην καὶ Πυϑαγόραν τὸν μέγαν κάτω ποὺ. 

δηερὶ τὸς ὀλυμπιάδας; γενομένους ὡς παρεστήσαμεν. 

καὶ ϑεῶν ἄρα τῶν πλείστων παρ “Ἕλλησιν οὐ μό- 

"yov. τῶν λεγομένων σοφῶν τὲ καὶ ποιητῶν ó Πωΐϊ-ΡῬ. 

σῆς ἡμῖν ἀποδέδεικται πρεσβύτερος. y 384. 

T $. 108. Καὶ οὔτι ye μόνος οὗτος, ἀλλὰ καὶ gott. 

ΟΣίδυλλα ᾿Ορφέως παλαιοτέρα" λέγεται γὰρ καὶ περὶ 

quc ἐπωνυμίας αὐτῆς xat πέρι τῶν χρησμῶν τῶν 

ah ᾿κατιηἐρημεισμένων ἐκείνης εἶναι λόγοι πλείους, Qov- 

ylav τε οὖσαν χεχλῆσϑαι "Δρτεμιν καὶ ταύτην πά- 

“ραγενομένην εἰς “Ζελφοὺς ἄσαι" | 1 

15 ὦ Ζεφοὶ, ϑεράποντες ἑκηβόλου ᾿““πόλλωνος, ΄.. 

ἐπ ἦλϑον ἐγὼ χρήσουσα Διὸς νόον αἰγιόχοιο, 

τ αὐτοχασιγνήτῷ κεχολωμένη ᾿“Ππόλλωνι. | 1 

-fgu δὲ xvi ἄλλη ᾿Ερυϑραία Ἡροφίλη καλουμένη" 

"μέμνηται. τούτων Ἡραλλείδης ὃ Ilovrixóg ἐν τῷ 

30z:01 χρηστηρίων. ἐῶ δὲ τὴν Mlyvntlav καὶ τὴν TIva- 

λὴν ἣ τὸ ἐν Ῥώμῃ Κάομαλον ᾧκησεν, ἧς υἱὸς 

'Ἔδανδρος ὃ τὸ ἐν “Ῥώμῃ τοῦ Πανὺς ἱερὸν τὸ “ου- 

πέρκιον καλούμενον χτίσας. ΤΈΣ ᾿ 

$. 109. ““ξιον δὴ ἐνταῦϑα “ψενομένους διερεῦ- 

ὐγῆσαι καὶ τῶν ἄλλων τῶν μετὰ Π]ωϊσέα παρὰ τοῖς 

,“Εβραίοις προφητῶν τοὺς χρόνους. μετὰ τὴν ΠΠωῦ- 

᾿σέως τοῦ βίου τελευτὴν διαδέχεται τὴν ἡγεμονίαν ᾿ 

τοῦ λαοῦ Ἰησοῦς πολεμῶν “μὲν ἔτη ξέ, ἐν δὲ τῇ 

Ρ.γῇ τῇ ἀγαϑῇ ἄλλα πέντε καὶ εἴκοσι ἀναπαυσάμενος. 

440 ὡς δὲ τὸ βιβλίον τοῦ Ἰησοῦ περιέχει. διεδέξατο τὸν 

571». Π] ωὐσέα ὃ προειρημένος ἀνὴρ ἔτη κζ΄. ἔπειτα 

ἁμαρτόντες οἱ ̓ Ἐβραῖοι πυραδίδονται Χουσαχὰρ βα- 

cust ἹΠεσοποτᾳμίας ἔτεσιν ὀκτὼ, ὡς ἡ τῶν κριτῶν 

ἱστορεῖ βίβλος " δεηϑέντες δὲ ὕστερον τοῦ ϑεοῦ 

*) Iudic. 8, 8. 
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Aeuávovow. ἡγεμόνα; Τοϑονιὴλ τὸν ἀδελφὸν τοῦ 

Χαλὲβ τὸν. νεώτερον ἐκ φυλῆς Ἰούδα, ὃς ἀποκτεί- 
0&4 - 

J ^47 3 4, ᾿ς ἊΨ - 

yàg τὸν τῆς ΠΙεσοποταμίας βασιλέα ἤρξε τοῦ λαοῦ 

ἔγχεσιν ἐφεξῆς ν΄. καὶ πάλιν ἁμαρτόντες παρεδόϑη- 

ὅσαν «ἀἰγλὼμ βασιλεῖ Β]ωαβιτῶν ἔτεσιν ὀχτωκαίδεκα, 
2 - , , ᾿ 2 “Ὁ ΡῚ c ^ Ε γ᾽ ὦ τῷ LY P 

ἐπιστρεψάντων δὲ αὐτῶν αὖϑις ἡγήσατο αὐτῶν Ac OT. 

ἔτεσιν ὀγδοήκοντα, ἀνὴρ ἀμφοτεροδέξιος ἐκ φυλήςϑ δῦ. 
^E EA e c ov Υ e dvedam. τὸν 2412.40 Pott 

qoetu* οὗτος ἐστιν ὁ ἀνέλων τὸν ZA AQLU ott - 

^ Ὧν Y c , , 

(08. 410. Τελευτήσαντος δὲ “ὼδ ἁμαρτήσαντες 

x 
- 

τοαὖῦϑις παρεδόϑησαν. βασιλεῖ Χαναὰν Ἰαβεὶμι ἔτεσιν 
27 πεν / 

, Ω ’ ^ í 

εἴχοσι" ἐπὶ τούτου προφητεύει “]ββώρα γυνὴ za- . 
^ 2 -.2 Δ. SIT 1 2 573 ^ - 

4099: ἐκ φυλῆς Ἐφραὶμ, xot ἣν ἀρχιερεὺς Οζιοῦς 

6 τοῦ ιησοῦ. διὰ ταύτης ἡγησάμενὸς τῆς στρᾶ- 
D - N c - E ' 2 - ' 

τιᾶς Βαρὰκ ὃ τοῦ Βεννὴρ ἐκ φυλῆς Νεφϑαλὶμ. 'πα- 

1ϑδραταξάμενος Zu τῷ ἀρχιστρατήγῳ τοῦ Toga 
t 

3 3 - 

s «ἐνίκησε, καὶ ἤρξεν ἐντεῦθεν. τοῦ λαοῦ διακρίνουσα 

ἢ 4εββώρα ἔτη τεσσαράκοντα. τελευτησάσης δὲ 

αὐτῆς ἁμαρτὼν αὖϑις ὃ λαὸς παραδίδοται Ἰαδι- 

^qvatoig ἕτη ἑπτά. ἐπὶ τούτοις Γεδεὼν ἐκ φυλῆς 

20] ανασσῆ ὁ τοῦ Ἰωᾶς τριακοσίους ἐκστρατεύσας καὶ 

δώδεκα μυριάδας αὐτῶν ἀπολέσας ἦρξεν, ἔτη véO00- 

ες ράκοντα, ui) ὃν ὃ υἱὸς αὐτοῦ ᾿ἀχιμέλεχ Er τρία." 

διαδέχεται τοῦτον Βωλεᾶς υἱὸς Βηδῦν υἱοῦ Χαρρὰν 

0 ἐκ φυλῆς Ἔφραϊιι ἄρξας ἔτη τρία πρὸς τοῖς “εἴκοσι. 

2549" ὃν ἐξαμαρτὼν πάλιν ὃ λαὸς ἔτεσιν ὀχτωχαίδεκα 

᾿“μμανίταις παραδίδοται. | ge 

δ. 111, ΠΠετανοησάντων͵ δὲ αὐτῶν ἡγεῖται 

β Ἰεφϑαὲ ὃ Γαλααδίτης ἐκ. φυλῆς ἸΠανασσῆ, καὶ ἦρ- 

(0 ξεν, ἔτη. ἐξ, μεϑ᾽ ὃν ἦρξεν ᾿Αβατϑὰν ὃ ἐκ Βηϑλεὲμ 

βοφυλῆς Ἰούδα ἔτη ἑπτὰ, ἔπειτα ᾿Εβρὼν ὃ Zafov- 

λωγίτης ἔτη ὀκτὼ, ἔπειτα ᾿ Εγλὼμ ᾿ Ἐφραὶμ ἔτη ὀχτώ." 

ἔνιοι. δὲ τοῖς τοῦ ᾿“Ιβατϑὰν ἔτεσιν ἑπτὰ συνάπτουσι 

^ χὰ ᾿Εβρὼμ τεσσαράκοντα ἔτη. καὶ «μετὰ τοῦτον 

» ἐξαμαρτὼν πάλιν ὃ λαὸς ὑπὸ ἀλλοφύλοις γίνεται τοῖς 

^. κυ υλιστιεὶμ ἔτη τεσσαράκοντα. ἐπιστρεψάντων δὲ. 

αὐτῶν Σαμψὼν ἡγεῖται ἐκ. φυλῆς Av, νικήσας ἐν 
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πολέμῳ τοὺς ἀλλοφύλους, οὗτος ἦρξεν ἔτεσιν εἴκοσι. 

καὶ μετὰ τοῦτον ἀναρχίας οὔσης διέκρινε τὸν λαὸν 

Ἠλὶ ὃ ἱερεὺς τεσσαράκοντα ἔτη. τοῦτον δὲ διαδέ- 

χεται Σαμουὴλ ὃ προφήτης, σὺν oig Σαοὺλ ἐβασί:-- 

-SÀevoe» ἔτη εἴκοσι ἑπτὰ κατασχών. οὗτος καὶ τὸν Ρ. 

Ζαβὶδ. ἔχρισεν. | ες 886. 

ᾧ. 112. ᾿Ετελεύτα δὲ Σαμουὴλ δυοῖν ἐτῶν πρό-Ῥοιϊ. 

τερος τοῦ Σαοὺλ ἐπὶ ἀρχιερέως ᾿«Αβιμέλεχ. οὗτος 

τὸν Σαοὺλ εἷς βασιλέα ἔχρισεν, ὃς πρῶτος ἐβασί- 

10λευσεν. ἐπὶ Ἰσραὴλ μετὰ τοὺς κριτὰς, ὧν ὃ πᾶς 

ἀριϑμὸς ἕως τοῦ Σαμουὴλ γίνεται ἔτη τετραχύσια 

ἑξήχοντα τρία. μῆνες ἑπτά. ἔπειτα διὰ τῆς πρώτης. . 

βίβλου τῶν βασιλειῶν τοῦ Σαοὺλ ἔτη εἴκοσι, ἐπεὶ ἀνα- | 

καινιοϑεὶς ἐθασίλευσε. μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν Σαοὺλ 

τὐβασιλεύει ΖΙαβὶὸ τὸ δεύτερον ἐν Χεβρὼν ὃ τοῦ "Iea- 

σαὶ ἐκ φυλῆς ᾿Ιοὐδα ἔτη τεσσαράκοντα, ὡς περί- 

ἔχει dj δευτέρα τῶν βασιλειῶν, καὶ ἦν ἀρχιερεὺς 

᾿Αβιάϑαρ ὃ voU Αβιμέλεχ ἐκ συγγενείας 'HAi, προ- 
’ N s f 3. 41:9 re ; 

φητεύουσι δὲ Γὰδ καὶ Νάϑαν ἐπ᾿ αὐτοῦ. γίνονται 

200jv ἀπὸ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναυῆ ἕως παρέλαβε τὴν βασι- 

λείαν Δαβὶδ ὡς μέν τινὲς ἔτη τετρακόσια πεντή- ̓  

κοντα, ὡς δὲ ἡ προχειμένη δείκνυσι χρονογραφία 

συνάγονται ἔτη πεντακόσια εἴχοσι τρία μῆνες ἑπτὰ 

εἰς τὴν τοῦ Δαβὶδ τελευτήν. ik uL 

25 ἢ. 113. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐβασίλευσε Σολομὼν 

υἱὸς Δαβὶδ ἔτη τεσσαράχοντα. διαμένει ἐπὶ τούτου 

Νάθαν προφητεύων, ὃς καὶ παρεκάλει αὐτὸν περὶ 

τῆς τοῦ ναοῦ οἰκοδομῆς" δμοίως καὶ ᾽Αχίας ἐκ Ση- 

λὼμ προφητεύει, ἦσαν δὲ καὶ oí βασιλεῖς ἄμφω 0 

sore Ζαβὶδ à ve Σολομὼν προφῦτάι. Σαδὼκ δὲ ὃ 

ἀρχιερεὺς πρῶτος ἐν τῷ ναῷ ὃν φὠκοδόμησε Σολο- 

᾿μὼν ἱεράτευσεν, ὄγδοος ὧν ἀπὸ ᾿“αρὼν τοῦ πρώτου 

ἀρχιερέως. γίνονται οὖν ἀπὸ ἹΠωὺύσέως ἐπὶ τὴν “Σο- 

λομῶνος ἡλικίαν ὡς μέν τινές φασιν ἔτη πεντακόσια ᾿ 

βϑἐννενήκοντα πέντε, ὡς δὲ ἕτεροι πενταχύόσια ἐβδο- 

μήκοντα ἕξ. εἰ δέ τις τοῖς ἀπὸ ᾿Ιηδσοῦ μέχρι Ζαβὶδ 
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τετρακοσίοις. πεντήκοντα ἔτεσι συγκαταριϑμήσαι τὸ 

τῆς ἹΜωῦσέως͵ qr Qr τεσσαράκοντα. καὶ τὰ 

ἄλλα τὰ ὀγδοήκοντα am, ἃ γεγόνει: ὃ ἸΠωϊσῆς πρὸ 

τοῦ τὴν ἕξοδον τοῖς Ἑβραίοις ἀπὸ “Αἰγύπτου γεγο- 

bvévat, προσϑείη τε τούτοις τὰ τῆς βασιλείας Δῆς 

Ζ4αβὶδ τεσσαράκοντα m, dedic ἔτη τὰ πάντα ἐξα- 

κύσια δέκα. 
j. 114. ᾿ἀκριβέστερον δὲ. ἢ ̓χαϑ' ἡμᾶς  χρονο- 

γραφία πρόεισιν, à εἶ τοῖς πεντακοσίοις εἴκοσι καὶ τοισὶ 

. 1θχαὶ μησὶν ἑπτὰ μέχρι. τῆς. Auf). τελευτῆς προσ
ϑ el 

τις τά τὲ τοῦ ἸΠωὐσέως ἑκατὸν. εἴκοσι ἔτη. τά. τε 

τοῦ Συλομῶνος μ΄. συνάξει. γὰρ τὰ πάντα. ini τὴν 

“Σολομῶνος τελευτὴν ἔτη ἑξακόσια ̓  ὀγδοήκοντα : τρία 

μῆνας "ἑπτά. Ἐΐραμος τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα ϑυλο- 

EL δίδωσι. καϑ' οὖς χρόνους uer τὴν. Τροίας Ῥ. 

ἅλωσιν. Μενελάῳ εἰς. Φοινίκην ἄφιξις, ὥς. 50:387. 

Πένανδρος ὁ Περγαμηνὸς΄ καὶ «Ταῖτος ἐν τοῖς οἵ. 

"Φοινικχικοῖς. μετὰ. δὲ Σολομῶνα. βασιλεύει 
Ῥυβοὰμ 

-vtóc αὐτοῖ ἔτη ἑπτακαίδεκα, καὶ ἦν ἀρχιερε
ὺς Api 

φθμιέλεχ ὃ τοῦ Σιιδώκ. ἐπὶ τοὐτοὺ μερισϑείσης τῆς 

“βασιλείας . «ἐν Σαμαρείᾳ βασιλεύει Ἱεροβοὰμ: ἐκ φυλῆς 

Eye αἷμ ὃ δοῦλος. Σολομῶνος, προφητεύει δὲ ἔτι 

var ὃ Σηλωνίτής. (XUL «Σαμαΐας υἱὸς. ̓ Δμαμὴ καὶ 

ἐξ Ἰούδα ἀπελθὼν . ἐπὶ “Ῥυβοὰμ 
xoi πρρρβητεύσας 

asta "τοῦ ϑυσιαστηρίου. 
| 

j 415. Mex τοῦτον βασιλεύει, ̓ Ιβιοὺμ. υἱὸς 

Ρ, αὐτοῦ ἔτη εἴκοσι. τρία». καὶ ὁμοίως 0 τούτου υἱὸς 

141 Ασαμάν' οὗτος ἐπὶ γήριως ἐποδάγρησε, n90Q"- 

5γ1».τεύει δὲ ἐπ᾿ αὐτοῦ, Tov υἱὸς ̓ ἀνανίου: μετὸ, τοῦ- 

8070» βασιλεύει Ἰωσαφὰτ υἱὸς. αὐτοῦ "ἔτη. ει". ἐπὶ “τούς: 

τοῦ ἡμευφηξεμού σι Ἠλίας ὃ Θεσβίτη
ς καὶ Moxaías 

υἱὸς ᾿1εβλᾶ καὶ "Apoiac υἱὸς ᾿ΑΙνανίου.. ἐπὶ δὲ I- 

χαίου καὶ. ψευδοπροφήτης ἦν. Σεδεκίας. δ. τοῦ, Xa- 

γαάν. ἕπεται τούτοις ή βὰσιλεία ᾿Ιωρὸμ το
ῦ ̓ οἷοῦ 

35 Ἰωσαφὰτ. ἐπὶ ἔτη ὀκτὼ, ἐφ᾽ οὗ: προφητεύει Ἠλίας. 

«καὶ μετὰ Ἠλίαν. Ελισσαῖος ὃ τοῦ Σαφότι, ἐπὶ τοὐύ- 

f 
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zov ot dy Σαμαρείᾳ κόπρον ἔφαγον περιστερᾶς xol 
τὰ τέχνα τὰ ἑαυτῶν: ὃ δὲ χρόνος. ᾿Ιωσαφὰτ ἀπὸ 

τῶν ὑστάτων τῆς τρίτης “τῶν βασιλειῶν ἄχρι τῆς. 
οἰφετάρτης ἐπεχτείνει, ἐπὶ δὲ τόῦ᾽ ᾿Ιωρὰμ ἀνελήφϑη 

Suly Ἠλίας, ἤρξατο δὲ προφητεύειν ? Ελισσαῖος υἱὸς. 

“Σαφὰτ ἔτη ἕξ ὧν ἐτῶν τεσσαράκοντα. εἶτα "Oyo- 
ζίας ἐβασίλευσεν ἔτος ἕν, ἐπὶ τούτου ἔτε προφητεύει 
᾿Ελισσάϊοςξ καὶ oov "αὐτῷ ᾿«“βδαδωναῖος, ooi d 

| $416. ΠΠετὰ τοῦτον ἢ μήτηρ Ὀζίου Γοϑολία Ὁ. - 

᾿τρβασιλεύει ἔτη ὀχτ κατάἀχτείνασα τὰ τέχνα᾽ 100388. 

ἀδελφοῦ "αὐτῆς; ἐκ γὰρ τοῦ γένους ἣν "AyudB.Pott. 
4 δὲ ἀδελφὴ Otlov ᾿Ιωσαβαία ἐξέχλεψε τὸν υἱὸν 

ὌὈγχιίου "Ιὡὰς "καὶ τούτῳ περιέϑηκεν ὕστερον τὴν Bac 1 

σιλείανι. ἐπὶ τῆς l'o9oMac ταύτης. ἔτι "δ᾽ ᾿Ελίσσαῖος ' 

“ἀδπροφητεύει, ἱμεϑ᾽ ἣν" βασιλεύει ὡς προεῖπον ᾿Ιωὡὰς δ 

εἴ ἐπερισωϑεὶς ὑπὸ ᾿Ιωσμβαίας τῆς ᾿Ιωδαὲ τοῦ 6pye- | 
ὁπ ρέως vyorümóc, καὶ τὸ πάντα γίνεται ἔτη τεσσαρά- 
τ χοῦτὰ. συνάγεται οὖν ἀπὸ “Σολομῶνος ἐπὶ ᾿Ελισσαίου 

—ToU. προφήτου τελευτὴν ἔτη ὡς μέν τινές quot ἔχα- 

20róv ε΄, ὡς δὲ ἕτεροι ἑκατὸν δύο, ὡς δὲ ἢ mtQoxtt-: 

μένη δηλοῖ χρονογριιφία ἀπὸ βασιλείας τῆς. XoXa-- 

“μῶνος ἔτη ἑκατὸν ὀγδοήχοντα Eve 00 0 ΤῸ 

᾿ ᾿ξ,.4117.. πὸ δὲ τῶν Τρωϊχῶν ἐπὶ. τὴν. Ὁμή-- 

ρου γένεσιν κατὰ μὲν (Φιλύχορον £xavóv: ὀγδοήλοντα 

esérm γίνεται ὕστερον τῆς ᾿Ιωνικῆς ἀποικίας". glo 
σταρχος δὲ ἐν τοῖς ᾿“Ιρχιλοχείοις: ὑπομνήμασι κατὰ 

τὴν ᾿Ιωνικὴν ἀποικίαν φησὶ φέρεσθαι «αὐτὸν y cd] 

᾿-ἐγένετο μετὰ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἔτη τῶν. Towis. 

κῶν. ᾿Απολλόδωρος δὲ μετὰ ἔτη ἑκατὸν τῆς ᾿]ω- 

᾿ϑογικῆς ἀποικίας “γησιλάσυ τοῦ Zlopvooalov. «“«1ακε-. 

δαιμονίων βασιλεύοντος, “ὥστε ἐπιβαλεῖν. αὐτῷ adv 

«κοῦργον τὸν -νομοϑέτην “ἔτι νέον ὄντα: Εὐϑθυϊξ͵ένης Ῥ. 

δὲ ἐν τοῖς χρονικοῖς συνακμάσαντα Ἡσιόδῳ ἐπὶ389. 

^ Axáorov iv Χίῳ γενέσθαι περὶ τὸ, διακοσιοστόνθοιε, 

.asbrog ὕστερον τῆς ᾿Ιλίου ἁλώσεως. ταύτης δέ ἐστι 
τῆς δόξης καὶ ᾿Αἰρχέμαχος ἐν Εὐβοϊκῶν τρίτῳ" ὡς. 

B 

ἐν 
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εἶναι αὐτόν τε καὶ τὸν "HotoOov καὶ ᾿Ελισσαίου. τοῦ 

προφήτου νεωτέρους. xüv ἕπεσϑαί τις βουληϑῇ τῷ 

γραμματικῷ Κράτητι καὶ λέγῃ περὶ τὴν ἩἩραχλειδῶν 
ΝῊ A ! c 8 4 ^ »/ 2 M em ^w 

κάϑοδον “Ὅμηρον γεγονέναι μέτα erm ὀγθούκονεῦ 

ὅτῆς ᾽Ιλίου “ἀλώσεως;, εὐρεϑήσεται. πᾶλεν “Σολομῶνος: 
€ , 

μεταγενέστερος, ἐφ᾽ oU ἢ Μενελάου εἰς Φοινίκην 

ἄφιξις ἐς προείρηται. ᾿Ἐρατοσϑένης, δὲ μετὰ τὸ 
. ^ , - c d z 

ἑχατοστὸν ἔτος τῆς ᾿Ιλίου ἁλώσεως τὴν Ὁμήρου 

- ἡλικίαν φέρει. ναὶ μὴν Θεόπομιπος μὲν ἐν, τῇ τεσ-- 
- ^ - 5 " 

τοσαρακοστῇ τρίτῃ τῶν Φιλιππικὼν μετὰ ἔτη πεντα- 

χόσια. τῶν ἐπὶ ᾿Ιλίῳ στρατευσάντων γεγονέναι: τὸν 
€t c ^ a2 , ὦν 3 -y AIO [ J 

Ὅμηρον ἱστορεῖ. Βυφορίων δὲ ἐν τῷ περὶ ᾿“λια- 

δων κατὰ Γύγην αὐτὸν τίϑησι γεγονέναι, 06. βάσι- 

λεύειν ἤρξατο ἀπὸ τῆς ὀκτωκαιδεκάτης ὀλυμπιάδος, 

τοὃν καί φησι πρῶτον ὠνομάσϑαι τυράννον.- Zwot- 

Buc δὲ ὃ ““άκων iv χρόνων ἀναγραφῇ κατὰ τὸ 

ὄγδοον. ἔτος τῆς Χαρίλλου τοῦ Πολυδέχτου βασι- 
2 

οὐ τὰ » - 

λείας Ὅμηρον φέρει. βασιλεύει μὲν οὖν “Χάριλ- 

Aog ἔτη ἑξήκοντα τέσσαρα, με ὃν υἱὸς Νίχαν- 

200gog ἔτη τριάκοντα ἐννέω" τούτου κατὰ τὸ τρια- 

χοστὸν τέταρτον ἔτος τεϑῆναί φησι τὴν πρώτην 

“ὀλυμπιάδα. ὡς εἶναι ἐννενήκοντά που ἐτῶν πρὸ τῆς 

' τῶν ὀλυμπίων ϑέσεως “Ὅμηρον. rg 

8$. 118. Mer δὲ τὸν ᾿Ιωὰν διαδέχεται τὴν βασι- 
J 2 A c £4 PI - » , 2 

25Àelav ᾿“Ιμασίας 0 υἱὸς αὐτοῦ ἑτή τριάκοντά ἐννέα; 

τοῦτον 'Ollac ὁμοίως ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἐπὶ ἔτη πεντήκοντα 
-- e » , "eV 

τ δύο, καὶ λεπρῶν ovrog ἐτελεύτα". προφητεύουσι δὲ im 
2 -} ^ cC ΝᾺ c [4.Y 3 - 2 ες - 

αὐτοῦ Auc καὶ Ησαΐας ὃ υἱὸς αὐτοῦ χαὶ Ὡσηὲ vov P. 
- € c 1 [4 i 

Βηερεὶ xai? Invàc ὃ τοῦ ᾿Δμαϑὶ ὃ ἐκ Γὲϑ' Χοβὲρ 0390. 
? 7* € » PME , » i 

ϑυκηρύξας Νινευέταις 0 ἐκ τοῦ κητοῦὺς προέλϑων. &ntivo Pott. 

, 2 , c €* 3 , "524 c , " ;j 

βασιλεύει ᾿Ιωνάϑαν 0 υἱὸς Ὀζίου ἔτη. ἑκκαίδεκα" ἐπὶ 
» * ND τ" 2 

τούτου ἔτι dlo«tag προφητέτει καὶ Ὡσηὲ xci Mu- ς 
* ' EN zd 

ΠῚ €. - , 

, χαίας ὃ ἹΠωραηϑίτης καὶ ᾿Ιωὴχ ὃ τοῦ Βαϑονηλ. 
"t 

“ 
ς «" } --» 

᾿ $. 119. Τοῦτον διαδέχεται ἃ υἱὸς αὐτοῦ Ἄχαζ 
ἢ τὴ A » 

asini ἔτη ἑκκαίδεκα" ἐπὶ τούτου πεντεκαιδεκάτῳ ξτει 

ὁ ̓Ισραὴλ εἰς Βαβυλῶνα ἀπήχϑη; Σαλμανασάρ τε. 
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ὃ βασιλεὺς τῶν 'covolav. μετῴκιὶσε τοὺς ἐν Σαμα- 
θείᾳ εἰς ΠΠήδους καὶ Βαβυλῶνα. πάλιν τὸν "Axyal 
διαδέχεται Ὦσηὲ ἐπὶ ἔτη ὀκτὼ, εἶτα "Ἐζεκίας ἐπὶ 
ἔτη εἴκοσι ἐννέα. τούτῳ δὲ δσιότητα πρὸς τῷ τέλει. 

5T0U βίου γενομένῳ διὰ Ἡσαΐου δωρεῖται ὃ ϑεὸς ἄλλα 

ἔτη βιῶσαι πεντεκαίδεκα δὲ ἀναποδισμοῦ ἡλίου. μές 

X0. τούτου διατείνουσι προφητεύίοντες “Ἡσαΐας καὶ- 

᾿Ωσηὲ καὶ Miyalag. λέγονται δὲ οὗτοι μετὰ τὴν zv 

χούργου τοῦ νομοϑέτου «“ακεδαιμονίων ἡλικίαν γε- 

τθγονέναι, 4]ιευχίδας γὰρ ἐν τετάρτῳ Meyaputim περὶ 

τὸ διακοσιοστὸν ἐννενηχοστὸν ἔτος ὕστερον τῆς Ἰλίου 

ἁλώσεως τὴν ἀκμὴν “Ἰυκούργου φέρει’ Ἡσαΐας δὲ 
ἀπὸ τῆς Σολομῶντος βασιλείας, ἐφ᾽ οὗ ἹΠενέλεως εἷς 

Φοινίχην γενόμενος ἐδείχϑη, διακοσιοστῷ ἔτει προ- 

᾿δφητεύων ἔτι φαίνεται ΠΠιχαίας τε σὺν αὐτῷ καὶ 

Ὠσηὲ καὶ ᾿Ιωὴλ ὃ τοῦ Βαϑουήλ. , 

ἢ. 120. JMerà δὲ Ἐζεκίαν ὃ υἱὸς αὐτοῦ Ma- 

νασσῆς βασιλεύει ἔτη πεντήκοντα πέντε, ἔπειτα ὃ τού- 

ov υἱὸς ᾿Αμὼς ἔτη δύο, μεϑ᾽ ὃν ᾿Ιωσίας ὃ. υἱὸς 

Ὡθαὐτοῦ Ó νομικώτατος ἔτη τριάκοντα καὶ ἕν. οὗτος 

ἐπέϑηκε τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τὰ κῶλα τῶν 

Ρ. εἰδώλων καϑὼς ἐν τῷ «Δευιτικῷ γέγραπται. ἐπὶ 

142 τούτου ὀχτωχαιδεκάτῳ ἔτει τὸ πάσχα ἤχϑη ἐξ οὗ 

5γιν.ἀπὸ Σαμουὴλ μήτε ἔν τῷ μεταξὺ χρόνῳ τελεσϑέν. 

)ότότε καὶ Χελκίας ὃ ἱερεὺς ὃ τοῦ προφήτου “Ἰέἐρεμίου: 

᾿ πατὴρ περιτυχὼν τῷ τοῦ νόμου βιβλίῳ ἐν τῷ ἱερῷ. 
ἀποκειμένῳ ἀναγνοὺς ἐτελεύτησεν. ἐπὶ τούτου προ-891. 

φητεύει ᾿Οχδᾶ καὶ ΣΣοφωνίας καὶ “Ἱερεμίας. ἐπὶ ó Pott. 

“Ἱερεμίου ψευδοπροφήτης γίνεται Zdvaviac ὃ ̓ Ιωσίου. 

ϑθοὗτος παρακούσας “Ιερεμίου τοῦ προφήτου ὑπὸ Νε- 
Xu βασιλέως «Αἰγύπτου ἀνῃρέϑη κατὰ ποταμὸν 

E Mtyvi a: 
Εὐφράτην δρμῶντι αὐτῷ πρὸς zdoovglíovg ἅπαν- 

τήσας. 
| &. 121. ᾿Ιωσίαν διαδέχεται “Ιεχωνίας καὶ ᾿Ιωά- 

ϑύχας ὃ υἱὸς αὐτοῦ μῆνας τρεῖς καὶ ἡμέρας δέκα. 

τοῦτον Νεχαὼ βασιλεὺς Αἰγύπτου δήσας ἀπήγαγεν 
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elc “«ΑἸγυπέον καταστήσας ἀντ αὐτοῦ βασιλέα τὸν 
3 ^ 2 -2 ' 3, , ἂν - » e 

ἀδελφὸν αὐτοῦ Ἰωακεὶμ ἐπὶ φόρῳ τῆς γῆς ἐτὴ ἕν" 
LÀ [4 

DÀ 

séixa. μετὰ τοῦτον. ὃ ὁμώνυμος αὐτοῦ Ἰωακεὶμ τρί- 
2 234 5 j Y e M , 

᾿μήνον βασιλεύει:, εἴτα. Σεδεκίας ἕτη ἕνδεκα. καὶ né- 

ὄχρι τούτου προφητεύων διατείνει Ἱερεμίας; προφη- 
; 

τεύουσι δὲ xol Bovli xoi Οὐρίας ὃ υἱὸς Σαμαίου 

à SEA V M pee d M ». ^ - 

xol “μβακοὺμ σὺν. αὐτῷ, καὶ τέλος ἔχει τὰ τῶν 
ς em 

*5 - 

Εβραϊκῶν βασιλέων. γίνονται οὖν ἀπὸ μὲν τῆς 

Τ]ωὐσέως γενέσεως ἕως τῆς μετοικεσίας ταύτης ἔτη» 
, ἱ ; 

400g μέν τινες, ἐννακόσια ἑβδομήκοντα δύο, κατὰ δὲ 

τὴν ἀκριβῆ xoovoygagíav. χίλια. ὀγδοήκοντα πέντε 

μῆνες ἕξ ἡμέραι δέκα" ἀπὸ δὲ τῆς Δαβὶδ βασε- 

λείας ἕως τῆς αἰχμαλωσίας τῆς ὑπὸ Χαλδαίων yé- . 

γομένης ἔτη τετραχόσια πεντήκοντοι δύο μῆνες. ἕξ, 

«δῷς δὲ ἡ καϑ' ἡμᾶς τῶν χρόνων ἀκρίβεια συνάγει 

ἔτη τετρακόσια ὀγδοήκοντα δύο μῆνες ἕξ ἡμέραι 

δέκα. - 

τ ςᾧ, 4122. Ἐν δὲ τῷ δωδεκάτῳ ἔτει τῆς Σεδεκίου 

βασιλείας Ναβουχοδονόσορ πρὸ τῆς Περσῶν ἦγεμο-Ῥ. 

"ονέίας ἔτεσιν ἑβδομήκοντα ἐπὶ Φοίνικας καὶ [ov-392.. 

δαίους ἐστράτευσεν, ὥς qoi Βήρωσσος ἐν ταῖς! οἵί. 

Χαλδαϊκαῖς ἱστορίαις. Ἰοάβας δὲ περὶ ᾿““Ισσυρίων. 

γράφων ὁμολογεῖ τὴν ἱστορίαν παρὰ Βηρώσσου͵ εἰς 

ληφέναι μαρτυρῶν τἀλήϑειαν τἀνδρί. ὃ τοίνυν Να- 

2580vyodovócog τυφλώσας τὸν Σεδεκίαν εἷς Βαβυλῶνα: 

᾿ἀπάγει καὶ τὸν λαὸν πάντα μετοικίζει. καὶ γίνεται. 

ἦ“ αἰχμαλωσία ἐπὶ ἔτη ἑβδομήκοντα πλὴν ὀλίγων 0t 

εἷς «Αἴγυπτον κατέφυγον. προφητεϊουσι δὲ «καὶ ἐπὶ 

Σιδεχίου ἔτι Ἱερεμίας καὶ ᾿Δἀμβακοὺμ, ἐν δὲ τῷ πέμ- 

δόπτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι προφη- 

τεύουσιν ᾿Ιεζεκιὴλ, μεϑ᾽ ὃν Ναοὺμ ὃ προφήτης, 

ἔπειτα Ζίανιὴλ, πάλιν αὖ μετὰ τοῦτον προφητεύου- 

σιν “γγαῖος καὶ Ζαχαρίας ἐπὶ ΖΙαρείου τοῦ πρώτου 

ἔτη δύο, μεϑ' ὃν ὃ ἐν τοῖς δώδεκα ἄγγελος. 

35. . $.123: Πετὰ δὲ “4γγαῖον χαὶ Ζαχαρίαν Νεε- 

μίας ὃ ἀρχιοινοχόος ᾿Αρταξέρξου, υἱὸς δὲ ᾿χηλὶ 
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τοῦ ᾿Ισραηλίτου οἴκοδομεῖ τὴν πόλιν “Ἱερουσαλὴμ 
καὶ τὸν νεὼν ἐπισκευάζει. ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ, ταύτῃ 

γίνεται Αἰσϑὴρ καὶ ἸΠαρδοχαῖος, οὔ φέρεται βιβλίον 

ὡς καὶ τὸ τῶν ᾿Ιακκαβαϊκῶν. κατὰ τὴν αἰχμαλω- 

ὅσίαν ταύτην τῇ εἰκόνι λατρεῦσαι. μὴ. ϑελήσαντες; 

Ἱπισαὴλ, ᾿«Ανανίας τε καὶ ᾿Αζαρίάς εἰς κάμινον ἐμ- 

βληϑέντες πυρὸς δὲ. ἐπιφανείας ᾿ἀγγέλου σώζονται. 

τότε διὰ δράκοντα Zlavuj εἰς λάκκον λεόντων βλή- 

ϑεὶς ὑπὸ ᾿«Δμβακοὺμ προνοίᾳ ϑεοῦ τραφεὶς ἑβδομαῖος. 

τρἀνασώζεται. ἐνταῦϑα καὶ τὸ σημεῖον ἐγένετο "TIovà, 

καὶ Τωβίας διὰ Ραφαὴλ τοῦ. ἀγγέλου Σάρραν ἄγε- 

ται γυναῖκα τοῦ δαίμονος αὐτῆς ἑπτὰ τοὺς πρώτους 

μνηστῆρας ἀνελόντος, καὶ μετὰ τὸν γάμον Τωβίου 

ó πατὴρ αὐτοῦ Τωβὴτ ἀναβλέπει. ἘΝ 

15 ᾧ. 124. ᾿Ενταῦϑα .Ζοροβάβελ σοφίᾳ νικήσας 
τοὺς ἀνταγωνιστὰς τυγχάνει παρὰ 4]αρείου ὠνησά-. —- 

μενος ἀνανξωσιν Ἱερουσαλὴμ, καὶ μετὰ Ἔσδρα εἰς Ὶ 

τὴν πατρῴαν γῆν ἀναζεύγνυσι. δὲ ὃν γίνεται ἢ 

ἀπολύτρωσις τοῦ λαοῦ καὶ ὃ τῶν θεοπνεύστων ἀνα- 
Ὡ2ογνωρισμὸς καὶ ἀνακαινισμὸς λογίων καὶ τὸ σωτή-- 

ριον ἄγεται πάσχα καὶ λύσις ὀϑνείας ἐπιγαμβρίας. 

προχεχηρύχει δὲ καὶ Κῦρος τὴν ᾿Εβραίων ἀποχκατά-. 

στασιν, τελεσϑείσης δὲ ἐπὶ Δαρείου τῆς vnoocyé-393. 

σεως 4j τῶν ἐγκαινίων ἄγεται ἑορτὴ, καϑὼς xoiPott. 

25inl τῆς σκηνῆς. καὶ γίνεται τὰ πάντα ἕτη σὺν τοῖς 

τῆς αἰχμαλωσίας μέχρι τῆς ἀποχυταστάσεως τοῦ. 

λαοῦ ἀπὸ μὲν τῆς Π]ωῦσέως γενέσεως ἔτη χίλια éxa- 
τὸν »& μῆνες ἕξ ἡμέραι δέχα, ἀπὸ δὲ τῆς 4αβὶδ 
βασιλείας ἔτη. ὡς μέν τινες τριακόσια πεντήκοντα 

30070, ὡς δὲ ἀκριβέστερον πεντακόσια ἑβδομήκοντα, 
δύο μῆνὲς ἐξ ἡμέραι δέκα. 

ᾧ. 125. Πεπλήρωται τοίνυν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας 
τῆς ἐπὶ legeuíov τοῦ προφήτου εἰς Βαβυλῶνα yt- 

γομένης τὰ ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου εἰρημένα οὕ- 
ϑότως ἔχοντα, ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες συνετμήϑησαν j 

ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν «yi&» TOU 

. 
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συντελεσϑῆναι ἁμαρτίαν καὶ τοῦ σφραγῖσαι euo 

τίὰς καὶ τοῦ ἀπαλεῖψαι τὰς ἀδικίας καὶ τοῦ ἐξιλά-- 

σασϑαι καὶ τοῦ ἀγαγεῖν δικαιοσύνην αἰώνιον καὶ τοῦ ς 

σφραγῖσαι ὅρασιν καὶ προφήτην καὶ τοῦ χρῖδαι ἅγιον 

δάγίων, καὶ γνώσῃ καὶ συνήσεις ἀπὸ ἐξόδου λόγου 

τοῦ ἀποχρίνασϑαι καὶ τοῦ οἰκοδομῆσαι “Ιερουσαλὴμ 

foc. χρίστοῦ ἡγουμένου ἑβδομάδες ἑπτὰ καὶ ἑβδομά- 

δὲς ἑξήκοντα δύο, καὶ ἐπιστρέψει καὶ οἰκοδομῃηϑήσε- 

ται πλατεῖα καὶ τεῖχος, καὶ χενωϑήσονται οἱ “καιροὶ 

τὐχαὶ μετὰ τὰς ἑξήκοντα δύο ἑβδομάδας ἐξολοϑρευϑή-- 

σεται χρῖσμα καὶ κρῖμα οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ καὶ τὴν 

πόλιν καὶ τὸ ἅγιον διαφϑερεῖς σὺν τῷ ἡγουμένῳ TQ . 

ἐρχομένῳ" [καὶ] ἐκκόπήσονται ἐν κατακλυσμῷ, καὶ 

fuc τέλους πολέμου συντετμημένου ἀφαγνισμοῖς καὶ 

1δδυναμίώσει διαϑήκην πολλὴν ἑβδομὰς μία, καὶ ἡμί- Ῥὶ 

σει τῆς ἑβδομάδος ἀρϑήσεταί μου ϑυσία καὶ σπον--:394. 

. Ῥ.δή" καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν βδέλυγμα τὸ ἐρημώσεων καὶΡοίι, 

|. 143 ἕως συντελείας καιροῦ συντέλεια δοϑήσεται ἐπὶ τὴν 

. 5γ!ριἐρήμωσιν. καὶ ἥμισυ τῆς ἑβδομάδος καταπαύσει 

᾿γοϑυμίαμα ϑυσίας καὶ πτερυγίου ἀφανισμοῦ ἕως συν- 

τελείας καὶ σπουδῆς τάξιν ἀφανισμοῦ" *). 

E $- 126. Ὅτι μὲν οὖν ἐν ἑπτὰ ἑβδομάσιν ᾧκο- 

. δομήϑη ὃ ναὸς, τοῦτο φανερόν ἐστι" καὶ γὰρ ἐν 

τῷ Ἔσδρᾳ. γέγραπται, καὶ οὕτως ἐγένετό Χριστὸς 

55βασιλεὺς ᾿Ιουδαίων ἡγούμενος πληρουμένων τῶν ἑπτὰ 

ἑβδομάδων ἐν “Ιερουσαλὴμ, καὶ ἐν ταῖς ἑξήκοντα δύο 

ἑβδομάσιν ἡσύχασεν ἅπασα ἡ ᾿Ιουδαία καὶ ἐγένετο 

᾿ἄνευ πόλέμων, καὶ ὃ᾽ κύριος ἡμῶν Χριστὸς «ἅγιος 

τῶν ἁγίων" ἐλϑὼν καὶ πληρώσας «τὴν ὅρασιν" καὶ 

30 τὸν προφήτην ἐχρίσθη" τὴν 'σάρκα τῷ τοῦ πα- 

τρὸς αὐτοῦ πνεύματι" ἐν ταῦταις «ταῖς ἑξήκοντα δύο 

ἑβδομάσι", καϑὼς εἶπεν ὁ προφήτης xol «ἂν τῇ 

, μιᾷ ἑβδομάδι", ἧς ἑβδομάδος τὸ ἡμισυ χκατέ- 
A D 

- € [ / c 

σχεν Νέρων βασιλεύων καὶ ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει “]ερου- 

LI 

ων 6) Daniel, 9, 24 — 27. . 

Clement, ilex, vol. II. M H 
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' σαλὴμ ἔστησεν τὸ βδέλυγμα καὶ. iv τῷ ἡμίσει τῆς 

ἑβδομάδος ἀνῃρέϑη καὶ αὐτὸς καὶ Ὄϑων καὶ Γάλ- 
βὰς καὶ Οὐιτέλλιος, Οὐεσπεσιανὸς δὲ ἐκράτησε καὶ. 
καϑεῖλεν τὴν “Ἰερουσαλὴμ καὶ τὸ ἅγιον ἠρήμωσεν. 

δκαὶ ὡς ταῦϑ'᾽ οὕτως ἔχει τῷ γε συνιέναε δυναμένῳ 

δῆλον καϑ' ἃ καὶ ὃ προφήτης εἴρηκεν. i 
$. 127. "Tov ἑνδεκάτου τοίνυν ἕτους πληρουμέ- 

yov κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἑπομένου βασιλεύοντος ' Ina- 

xeu 5 αἰχμαλωσία εἰς Βαβυλῶνα γίνεται ὑπὸ βασι- 
τθλέως Ναβουχοδονόσορ τῷ ἑβδόμῳ ἔτει βασιλεύοντος 

αὐτοῦ "Ἱσσυρίων, «Αἰγυπτίων δὲ Οὐαφρηοῦς βασιλεύον- P. 
τος τῷ δευτέρῳ ἔτει, Φιλίππου δὲ ᾿ϑήνῃσιν ἄρ-89ὅ. 

. ζοντος τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς ὀγδόης καὶ τεσσαραχο-Ῥοῖὶ, 
στῆς ὀλυμπιάδος, καὶ ἔμεινεν. 7| αἰχμαλωσία ἐπὶ ἔτη 

«ἑβδομήκοντα χαταλήξασα εἰς τὸ δεύτερον. ἔτος τῆς 
. 4aptlov τοῦ "Yováonov τοῦ Περσῶν καὶ ᾿“᾿Ισσυρίων 

καὶ «Αἰγυπτίων γεγενημένου βασιλέως, iq οὗ ὡς. 
' προεῖπον ᾿Αγγαῖος καὶ Ζαχαρίας καὶ ὃ ἐκ τῶν δώ- ἢ 

δέκα ἄγγελος προφητεύουσι, καὶ ἣν ἀρχιερεὺς Ἰησοῦς 
200 τοῦ ᾿Ιωσεδέκ. κἀν τῷ δευτέρῳ ἕτει τῆς ΖΙαρείρυ βα- 

σιλείας, ὅν φησιν Ἡρόδοτος καταλῦσαι τὴν τῶν μάγων 
ἀρχὴν, ἀποστέλλεται Ζοροβάβελ ὃ τοῦ Σαλαϑιὴλ ἐγεῖ- 
Qoi καὶ ἐπικοσμῆσαι τὸν νεὼν τὸν ἐν “Ιεροσολύμοις. 
 $ 128. Συγνάγονται οὖν χαὶ τῶν Περσῶν οἵ 

25Y00vo! οὕτως" Κῦρος ἔτη τριάκοντα, Καμβύσης 
^ δέκα ἐννέα, Δαρεῖος ἐξ xal τεσσαράκοντα, Ξέρξης. 

ἕξ xal εἴχοσι, ᾿“ἀρταξέρξης ἕν καὶ τεσσαράκοντα, 
Δαρεῖος ὀκτὼ, ᾿“Τρταξέρξης τεσσαράκοντα δύο, Ὦχος 
ἢ ̓ «ρσὴς τρία. συνάγεται énl τὸ αὐτὸ τῶν Περσι- 

80xdv ἔτη διακύσια τριάκοντα πέντε. καϑελὼν δὲ τὸν. 
Ζαρεῖον τοῦτον ᾿“λέξανδρος 0 Ἰακεδὼν κατὰ τὰ 
προκχείμενᾳ ἔτη βασιλεύειν ἄρχεται. ὁμοίως οὖν καὶ 
τῶν ἸΠακεδονικῶν - βασιλέων οἱ χρόνοε οὕτω κατά- 
γονται. ᾿«λέξανδρος ἔτη δέκα ὀκτὼ, Πτολεμαῖος óP. 

3541oyoV ἔτη τεσσαράκοντα, Πτολεμαῖος ὃ Φιλάδελ-896. 
φος ἔτη εἴκοσι ἑπτὰ, εἴτα ὃ Εὐεργέτης ἔτη πέντεβοίιι. 

! 
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“καὶ εἴκοσι, εἶτα ὃ Φιλοπάτωρ ἔτη ἑπτακαίδεκα, pe 

ὃν ὃ Ἐπιφανὴς ἔτη τέσσαρα καὶ εἴκοσι, τοῦτον δια- 

, δέχεται ὃ Φιλομήτωρ καὶ βασιλεύει ἔτη πέντε καὶ 

τριάκοντα, μεϑ' ὃν ὃ Φύσκων ἔτη ἐννέα καὶ «εἴκοσι, 

δεῖτα 6 «Ἰάϑουρος ἔτη ἕξ καὶ τριάκοντα, εἶτα ὃ ἐπι- 

κληϑεὶς Διόνυσος ἔτη ἐννέα καὶ εἴκοσι. c τ 

$129. Ἐπὶ πᾶσιν 1 Κλεοπάτρα ἐβασίλευσεν 

ἔτη δύο καὶ εἴκοσι, μεϑ' ἣν ἡ τῶν Καππαδοχῶν 

βασιλεία ἡμερῶν ὀχτωχαίδεκα. γίνονται τοίνυν ἐπὶ 

τοτὸ αὐτὸ καὶ οἱ τῶν. Ἰ]ακεδόνων βασιλέων “χρόνοι 

ἔτη τριακόσια δώδεκα ἡμέραι ὀκτωκαίδεκα. ἀπο- 

- δείχγυνται τοίνυν οἱ ἐπὶ Ζίαρείου τοῦ Ὑστάσπου 

προφητεύσαντες κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς βαᾶσι- 

- λείας αὐτοῦ "Ayyeiog καὶ Ζαχαρίας καὶ ὃ ἐκ τῶν 

τόδώδεκα ἄγγελος κατὰ τὸ πρῶτον ἕτος τῆς ὀγδόης 

καὶ τεσσαρακοστῆς ὀλυμιππιάδος προφητεύσαντες πρὲ- 

σβύτεροι εἶναι Πυϑαγόρου τοῦ κατὰ τὴν δευτέραν 

καὶ ἑξηκοστὴν ὀλυμπιάδα φερομένου καὶ τοῦ πρε- 

σβυτάτου τῶν nag Ἕλλησι σοφῶν Θαλοῦ περὶ τὴν 

aciei open ὀλυμπιάδα γενομένου. συνεχρόνισαν δὲ 

οἱ συγκαταλεγέντες σοφοὶ τῷ Θαλεῖ ὥς φησιν "Av- 

δρων ἔν τῷ τρίποδι. Ἡράκλειτος γὰρ μεταγενέστε- 

goc ὧν Πυϑαγόρου μέμνηται αὐτοῦ ἔν τῷ συγ- 

γράμματι. | 

25 - $130. Ὅϑεν ἀναμφιλέκτως τῆς τῶν προειρη-- 

μένων προφητῶν ἡλικίας σὺν καὶ τοῖς ἑπτὰ λεγο- 

μένοις σοφοῖς προγενεστέρα ἂν εἴη ἡ ὀλυμπιὰς ἢ 

πρώτη, ἢ καὶ ὑστέρα τῶν ᾿Ιλιακῶν δείκνυται ἔτεσι 

'τετραχοσίοις ἑπτά. ῥάδιον τοίνυν συνιδεῖν ΣΣολο-- 

ϑομῶνα τὸν κατὰ Μενέλαον γενόμενον --- ὃ δὲ κατὰ τὰ 

᾿Ιλιακὰ ἦν — πολλοῖς ἔτεσι πρεσβύτερον τῶν nag 

“Ἕλλησι σοφῶν. τούτου δ᾽ αὖ δπόσοις ἔτεσι Π]ωῦσῆς 
-29 » c - , ΕΣ 

; προτερεῖ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἡμῖν δεδήλωται. AM- 

ες "Eavdgog δὲ ὃ Πολυΐστωρ ἐπικληϑεὶς ἐν τῷ περὶ ᾽]ου- 

—. βόδαίων συγγράμματι ἀνέγραψέν τινας ἐπιστολὰς Zo- 

|. — λομῶνος μὲν πρός τε Οὐάφρην τὸν “Αἰγύπτου βασι- 

| ure ἘΝΝ 



88 CLEM. ALEX. STR. L.I. C. XXI. .130.131. 

λέα᾽ πρός τε τὸν Φοινίκης Τυρίων, τάς τε αὐτῶν πρὸς. 

Σολομῶντα, καϑ' ἃ δείκνυται ὃ μὲν Οὐάφρης ὀκτὼ 

μὺριάδας ἀνδρῶν «Αἰγυπτίων. ἀπεσταλκέναι αὐτῷ. εἰς 

οἰκοδομὴν ToU. νεὼ, ἅτερος δὲ τὰς ἴσας: σὺν ἀρχι- 

ὁτέχτονι. Τυρίῳ. ἐκ μητρὸς Ἰουδαίας ἐκ τῆς φυλῆς. 
Δαβὶδ, ὡς ἐκεῖ γέγραπταὶ, “Ὑπέρων τοὔνομα. ὋΡ. 

ἢ. 181. Ναὶ μὴν Ὀνομάκριτος ὃ ̓ Αϑηναῖος, 09397. 

τὰ εἰς Ορφέα φερόμενα “ποιήματα “λέγεται ' €i yo (Pott. 

ο΄ xarà τὴν τῶν «Πεισιστρατιδῶν ἀρχὴν περὶ τὴν᾿ πεν- 
᾿Δρτηκοστὴν ὀλυμπιάδα εὑρίσκεται, Ὀρφφεύς τὲ ὃ συμ- 

πλεύσας Ἡρακλεῖ ἸΠουσαίου μαϑητὴς, ᾿.“Αἰμφίων γὰρ 

Ρ. δυσὶ προάγει. γενεαῖς τῶν Ἰλιακῶν, ΖΙημόδοκος δὲ 
144 καὶ Φήμιος μετὰ τὴν Ἰλίου ἅλωσιν, ὃ μὲν yàg 

Sylbgragà τοῖς Φαΐαξιν, δ᾽ δὲ παρὰ τοῖς μνηστῆρσι 
NC go. Δ / 2v. f 3 ' Y ) 

τὐχατὰ τὸ κιϑαρίζειν εὐδοκίμουν... καὶ τοὺς μὲν (Y 

φερομένους εἰς ΠΠουσαῖον χρησμοὺς ᾿Ονομακρίτου - 

εἶναι λέγουσι, τὸν Κράτητα δὲ τὸν ᾿Ορφέως Ζωπέ- 
.gov. τοῦ Ἡρακλεώτου, τήν τε. εἰς " Aidov κατάβασιν 

Iloodíxov τοῦ Σαμίου. Ἴων δὲ ὁ Xiog ἐν τοῖς vQu-. 

“ογράμμοις καὶ Πυϑαγόραν εἰς ᾿Ορφέα ἀνενεχκεῖν τινὰ, 
ἱστορεῖ. ᾿Ἐπιγένης δὲ ἐν τοῖς περὶ τῆς εἰς ᾿Ορφέα 
ποιήσεως ἱΚέρκωπος εἶναι λέγει τοῦ Πυϑαγορείου τὴν 

εἰς “Διδου κατάβασιν καὶ τὸν ἱερὸν λόγον, τὸν δὲ 
πέπλον xal τὰ φυσικὰ Βροντίνου. ναὶ μὴν καὶ 

25Téonavógov ἀρχαΐζχουσί τινες, “Ἑλλάνικος γοῦν τοῦ-- 
c ^ M J , / * M 

τον ἱστορεῖ κατὰ lMidav γεγονέναι, avt(ag δὲ πρὸ Ρ, 

Τερπάνδρου τιϑεὶς dion» τὸν ““έσβιον " 49x140-398. 
Xov νεώτερον φέρει τὸν Τέρπανδρον, διημιλλῆσϑαιβοτ, 
δὲ τὸν “έσχην ᾿“Ιρκτίνῳ καὶ νενικηκέναι, Ξάνθος 

δοδὲ ὃ .“υδὸς περὶ τὴν. ὀχτωκαιδεκάτην ὀλυμπιάδα, 
ὡς. δὲ Διονύσιος περὶ τὴν πεντεχαιδεκάτην Θάσον 
ἐχτίσϑαι. ὡς εἶναι συμφανὲς τὸν ᾿“ρχίλοχον μετὰ 
τὴν εἰκοστὴν ἤδη γνωρίζεσϑαι ὀλυμπιάδα, μέμνηται 
γοῦν καὶ τῆς Π]αγνητῶν ἀπωλείας προσφάτως γεγενή- 

ϑόμένης, Σιμωνίδης μὲν οὖν κατὰ ᾿“Ιρχίλοχον φέρεται, 
Καλλῖνος δὲ πρεσβύτερος οὐ μακρῷ, τῶν γὰρ Παγνη- 

ΨΥ Ψ ΡΝ, 
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“τῶν ὃ μὲν ὈΔρχίλοχος ἀπολώλύτων 0 δὲ εὐημερούντων 
ψιέμνηται, Εὔμηλος δὲ ὃ Κορίνθιος πρεσβύτερος ὧν 

-ἐπιβεβληκέναι ᾿Αρχίᾳ τῷ Συρακούσας χτίσαντι. 
προς 4895) JKol ταῦτα μὲν προήχϑημεν᾽ εἰπεῖν, ὅτε 
δμάλιστα ἐν τοῖς πάνυ" παλαιοῖς τοὺς. τοῦ κύκλου. 

ποιητὰς" τιϑέασιν. ἤδη δὲ καὶ map “Ἑλλησιὶ χβη- 

-σμολόγόι συχνοὶ γεγονέναι φέρονται, ὡς ᾿ οἱ" Βάχι- 
"δὲς --- δ᾽ uiv. Βοιώτιος, ὅ δὲ ᾿“ρκὰς: — πολλὰ 
πολλοῖς προαγορεύσαντες. ᾿ τῇ δὲ τοῦ ᾿“49ϑηναίου 

10 Ζμφιλήτου συμβουλῇ καὶ Πεισίστρατος ἐχράτυνε τὴν᾽ 
τυραννίδα τὸν καιρὸν τῆς ἐπιϑέσεως, δηλώσωντος. 

-σιγάσϑω γὰρ Κομήτης ὃ Κρὴς», Κινύρας ὃ Κυπριος, 
γμδμητος 0; Θετταλὸς, ᾿“ρισταῖος δ Κυρηναῖος, P. 
"δῇαφιάραος δ᾽ ϑηναῖος., Τιμόξενος ó "IKegyvgótoc,399. 

15//nuélverog ὃ Φωκαεὺς, ᾿Επιγένης ὃ Θεσπιεὺς;" Ni-Pott. 
lac “δ᾽ Καρύστιος, "-Aglovav δ. Θετταλὸς, zfwróowc 

0^ διΚαρχηδόνιος, Κλεοφῶν ὃ Κορίνϑιος; Inno τε ἢ 

12" Χείρωνος "καὶ Bou) καὶ ΠἸαντὼ καὶ τῶν Σιβυλλῶν. 

τὸ πλῆϑος ἡ Σαμία Ty ΚΚολοφωνία" 1 Κυμοαία 2) Eov- . 

209:9a(a: ἣ Φυτὼ" ἢ: Ταραξάνδρα ἢ Π]ακέτις 3j Θετ-- 

"roÀ» 35 Θέσπρωτὶς Κάλχας "τε αὖ: καὶ Mówoc ot 
? cauta τὰ Τρωϊκὰ “γεγόνασι, πρεσβύτερος δὲ 0: IMó- 
«nog κῶς ἂν 'συμπλεύσας τοῖς ᾿“Πργοναύταις. / («93 

045.433. Φασὶ δὲ τὴν Mowov καλουμένην μαντικὴν 

“ὁσυντἄξαι τὸν Κυρηναῖον Βάττον, “Ιωρόϑ εός ve y τῷ 

πρώτῳ πανδέκτῃ ἁλκυόνος καὶ κορώνης ἐπάκοῦσαί τὸν 
ΤΠόψον ἱστορεῖ. πραγνώσει. δὲ καὶ Πυϑαγόρας ὃ μέγας 

id toL A NX " Cc ! PN, ν 2) n 

υπρόσωανεϊχεν. αἰεὶ; "“΄βαρίς τεῦ “Ὑπερβόρεος. καὶ doi 

σταίας ὃ Προκοννήσιος, ᾿Επιμενίδης. τε ὃ. Κρὴς ὅστις 

30g Σπάῤτην-ἀφίχετο καὶ Ζωροάστρης ὃ Πῆδος "unes: 

᾿δοχλῆς τε ὃ “Αἰκραγαντῖνος καὶ Φορμίων 0d άκων, vl. 
«t tx ὦ, c / 2 τς i, ues IA 

«αὴν Πολυάρᾶτος. δ᾽ Θάσιος ᾿Βμιπεδότιμος Te 0 Συραλὸῦ- 

-Giod y :énl. τε τούτοις ΞΞωκρύτης 0 ,Ιϑηναῖας. μάλιστα" 

ἔστι.γάρ μοι; φησὶν £v τῷ: Θεάγει,. ἐκ ὑπαιδὸς:"ἀρ- 

| ϑύξάμενον ϑείῳ. μοίρᾳ παραγινόμενον δαιμόνιον σημεῖόν, 

τοῦτο δέ ἐστι φωνὴν ἣ ὅταν γέκηται; ἐπίσχει τοῦτο 

^ 
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ὃ μέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ οὐδέ mort. PEEd- 8 

κεστός τε ὁ Φωκέων τύραννος δύο δαχτυλίους qo- — 

- ρῶν γεγοητευμένους. τῷ ψύφῳ τῷ πρὸς ἀλλήλους 

διῃσϑάνετο τοὺς καιροὺς τῶν πράξεων, ἀπέθανεν δὲ 

ὅμως. δολοφονηθεὶς καίτοι προσημήναντος τοῦ ψόφου. 

4g φησιν ᾿“ριστοτέλης ἐν τῇ. Φωκέων πολιτείᾳ. 

τς, 134, ᾿Αλλὰ καὶ τῶν «παρ᾽ «Αϊγυπτίοις ἀνϑρώ- 

πων. ποτὲ, γενομένων δὲ ἀνθρωπίνῃ 065) ϑεῶν, «Eg- 

μῆς. τὲ ὃ Θηβαῖος καὶ ᾽“οκχληπιὸς. ὃ ἹΠεμφίτης,. 

1οΤειρεσίας τε αὖ καὶ Ἰ͵αντὼ ἐν Θήβαις ὡς φησιν. 

Εὐριπίδης». Ἕλενος ἤδη. καὶ “αοκόων. καὶ Οἰνώνη 

καὶ Βρῆνος ἐν Ἰλίῳ, Κρῆνος γὰρ εἷς τῶν ἭΡρακλει- 

— δῶν ἐπιφανὴς φέρεται μάντις y. xal Ἴαμος ἄλλος ἐν 

Ἤλιδι ἀφ᾽ οὔ. οἱ Ἰαμίδαι,», 'Πολύϊδάς. τε ἐν Ay ᾿ 

-45xoi ἐν. ΠΙεγάροις οὗ μέμνηται ἡ τραγῳδία. τί μοι: 

τ suo» καταλέγειν, ὃς. Κυχλώπων. μάντις. ὧν -Π0-Ῥ, 

λυφήμῳ ϑεσπίζει τὰ κατὰ τὴν ᾿Οὐυσσέως. πλάνην 400, 

od) τὸν "Αϑήνῃσιν Ὀνομάκριτον ἢ τὸν ᾿«μφιάρεωνγθΡοιι. 

τὸν σὺν τοῖς ἑπτὰ τοῖς ini Θήβας στρατεύσασι jud 

“θγενεᾷ τῆς Ἰλίου ἁλώσεως πρεσβύτερον φερόμενον, ἢ; 

᾿Θεοκλύμενον ἐν Κεφαλληνίᾳ, ἢ Τελμισὸν, ἐν Καρίᾳ 

«ἢ Γάλεον ἐν Σικελίᾳ; εἶεν δ᾽. ἂν καὶ ἕτέροι «πρὸς ' 

ο τούτοις, Ἴδμων ὃ σὺν τοῖς ᾿“Ιργοναύταις; Φημονόη 

“Δελφὶς, Πόψος ὃ ̓.Απόλλωνος καὶ ΠΠαντοῦς ἐν Παμ- 

φόφυλίᾳ καὶ Κιλικίᾳ, καὶ ᾿Αμφίλοχος ᾿Αἀμφιαράου dv: 

Κιλικίᾳ, ᾿«Αλκμέων ἐν ᾿Αἀχκαρνᾶσιν, ᾿«Δνίος ἐν zr, 

' Aoloravópóc τε ὃ Τελμισσεὺς ὃ σὺν ᾿Αλεξάνδρῳ 

γενόμενος, ἤδη δὲ καὶ Ὀρφέα Φιλόχορος μάντιν 

ἱστορεῖ γενέσϑαι ἐν. τῷ: πρώτῳ περὶ μαντικῆς. 

80. ἷ. 136. Θεύπομπος δὲ καὶ "Eqogoc καὶ Τιμαῖος 

"Op9uyógav τινὰ μάντιν. ἀναγράφουσι, καϑάπερ ὃ 

Σάμιος Πυϑυχλῆς iv. τετάρτῳ Ἰταλικῶν 1 ἄϊον "Io- 

- Quo» Νέπωτα. ἀλλ οἱ μὲν. κλέπται πάντες καὶ λῃ- 

Grai" *), ὥς φησιν 7 γραφὴ, τὰ πλεῖστα ix nega- 

*) Ioann. 10, 18. 
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τηρήσεως καὶ ἐξ εἰκότων προειρηχότες καϑάπερ οἱ 
φυσιογνωμονοῦντες ἰατροί τε xol μάντεις, οἱ δὲ καὶ 

ὑπὸ δαιμόνων κινηϑέντες ἢ ὑδάτων καὶ ϑυμιαμάτων . 

καὶ ἀέρος ποιοῦ ἐχταραχϑέντες, παρὰ “Εβραίοις δὲ 

Soi προφῆται δυνάμει ϑεοῦ καὶ ἐπιπνοίᾳ, πρὸ μὲν 

τοῦ. νόμου ᾿Αδὰμ ἐπί τε τῆς γυναικὸς ἐπί τε τῆς 

ζώων ὀνομασίας προϑεσπίσας καὶ Νῶε μετάνοιαν 

Ρ,χηρύξας, "food τε καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἄντε- 

145 χρυς οὐκ ἐλίγα τῶν μελλόντων καὶ ἤδη ἐνεστώτων 

Βγὶνιπροφαίνοντες. σὺν δὲ τῷ νόμῳ Πϊ]ωῦσῆς τε καὶ 

᾿Ααρὼν, u^ οὃς προφητεύουσιν Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, 

Σαμουὴλ, Γὰδ, Νάϑαν, ᾿Αχίας, Σαμαίας, Ἰοὺ, 

Ἠλίας, ΠΠιχαίας, 489109 , ̓Ελισσαῖος, ᾿Αβδαδωναὶ,͵ 

᾿Δμὼς, Ἡσαΐας, Ὡσηὲ, Ἰωνᾶς, Ἰωὴλ, “Ἱερεμίας, 

15Xoqovíac Βουζὶ, Ἰεζεκιὴλ," Οὐρίας, ᾿Αμβακοὺμ, 

᾿Ναοὺμ, “Δανιὴλ, Moor, ὃ τοὺς συλλογισμοὺς; 

? 4γγαῖος, Ζαχαρίας καὶ ὃ ἐν τοῖς δώδεκα ἄγγελος ᾿Αγγαῖος, Ζαχαρίας x y τοῖς δώ yyeloc. 
1.518.438. Γίνονται δὲ οἱ πάντες προφῆται πέντε 

«καὶ τριάκοντα. γυναικῶν δὲ — καὶ γὰρ καὶ αὕται 

ουπροεφήτευον --- Σάρρα τε καὶ “Ρεβέκκα καὶ Ma- 

ριὰμ Ζεββώρα τε καὶ Ὀλδά. ἔπειτα περὶ τοὺς αὐ- Β. 

ποὺς χρόνους ᾿Ιωάννης προφητεύει μέχρι τοῦ σωτη-401. 

lov βαπτίσματος, μετὰ δὲ τὴν γένεσιν τοῦ Xoi-Pott, 

στοῦ "ἄννα καὶ Σιμέων" Ζαχαρίας γὰρ "ὃ ᾿Ιωαννοῦ 

φαπατὴρ καὶ πρὸ τοῦ παιδὸς προφητεύειν ἐν τοῖς εὖ- 

| 'αγγελίοις “λέγεται. ἄνωθεν οὖν ἀπὸ lMovoéíog συν- 

᾿αγάγωμεν τὴν xa9* “Ἕλληνας χρονογραφίαν, ἀπὸ τῆς 

ἹΜωϑσέως γενέσεως ἐπὶ τὴν ἐξ. Αἰγύπτου τῶν ᾿]ου- 

“δαίων ἔξοδον ἔτη ὀγδοήκοντα, καὶ τὸ μέχρι τῆς Tt- 

δθλευτῆς αὐτοῦ ἄλλα τεσσαράκοντα, γίνεται ἢ ἔξοδος 

«κατὰ Ἴναχον πρὸ τῆς Σωϑθιακῆς περιόδου ᾿ἐξελϑόντας 

ἀπ᾿ «Αἰγύπτου ἸΠωϊσέως. ἔτεσι πρότερον. τριακοσίοις 

᾿χεσσαράκοντα ἐ. ἀπὸ δὲ τῆς ἹΠωὐσέως στρατηγίας 

- καὶ ᾿Ινάχου ἐπὶ τὸν 4]ευκαλίωνος καταχλυσμὸν, τὴν 
AN ; / , , 3 2:5 ον /c 2 

- gsüevzépay λέγω ἐπομβρίαν, καὶ ἐπὶ τὸν (᾿αέϑοντος ἐμ- 
M 

᾿ς meno, ἃ δὴ συμβαίνει κατὰ Κρότωπον, γενεαὶ τεσ- 

΄ 
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du ouik: s 2 Mrd eum CARD ΤΕ d & saei or SDN 

δαράκοντα ἀριϑμοῦνται, εἰς μέντοι va, ἑκατὸν erm 

. τρεῖς ἐγχαταλέγονται γενξαί, ἀπὸ δὲ τοῦ κατακλυ- 

σμοῦ ἐπὶ τὸν Ἴδης ἐμπρησμὸν xol τὴν “εὕρεσιν τοῦ 
, $2 , : : 4 Ὁ Mago ae goce ὦ ὅδ i 

σιδήρου χαὶ Ἰδαίους Ouxiviovg ^tt] ἑβδομηχοντα 

^ δτρία, ὥς φησὶν Θράσυλλος. εὐχαὶ ἀπὸ "done ἐμ- 
." - " - c CA / " : 

πρησμοῦ "ἐπὶ Τανυμήδους᾽ ἁρπαγὴν ἔτη ἑξήκοντα 

WERE AM n Pos hii A Vei, apa peto Mad 

—c c8 437. Ἐντεῦϑεν δὲ ἐπὶ τὴν “Περσέως στρᾶ- 
* x DW 5M o - i5 217 Κα MEA X s 

quay ^re xol Γλαῦκος ἐπὶ Meuéory τὰ Ἴσϑμια 
» ub ! SESS L3: ας n τ᾿ DEA n uc cd ona 

, 10:8 x&v ἑτη πὲντεχαίδεκα: ἀπὸ δὲ Περσέως στρά- 

τείας ἐπὶ Ἰλίου κτίσιν ἔτη" τριάκοντα τέσσαρα. "ἐν- 
Don ACLARA N M ANM εν "UNA Y uuo me , ] 

“τεῦϑεν ἐπὶ τὸν εἴσπλουν «τῆς IMoyoUc: ép “εξηχόντῶ 

“τέσσαρα. ἐκ τούτου "ἐπὶ" " Θησέα . καὶ ΠΜΠινώταυῤον 
3). L 24 M απὸ o f vau YN A S6 xe Ὅν TU NS 

dm τριάκοντα δύο, εἶτα ἐπὶ τοὺς: En VU" ani. Of Bouc 

isbpy D yu, ἐπὶ δὲ τὸν ἐθλυμπιάσιν -ἀγῶνα.: ὃν Ἥρα: 
si A im im A T TM J^. » J » 3 Xa ufa 

χλῆς ἔϑηκεν ἐπὶ Πέλοπε ἕτη τρία» “εἰς ve- τὴν Aua- 

Lávov. εἰς 90 ev καὶ τὴν EM ὑπὸ Làvmv. εἰς ἦνας στρατείαν uoi τὴν Βλένης. vno 
ΒΟ ΠΝ € Won: 34775 Adi. mL ONU; di D oec 

Θησέως ἁρπαγὴν ἔτη ἐννέα. ἐντεῦϑεν ent τὴν Hoa- 

χλέους ἀποϑέωσιν ἔτη ἕνδεκα, εἶτα ἐπὶ τὴν “Ελένης 

200n0 ᾿“λεξάνδρου ἁρπαγὴν ἔτη τέσσαρα." "ἀπὸ δὲ 
t , € Y P, s. ὦ 

εὐ Τροίας ἁλώσεως ἐπὶ τὴν «Αϊνείου χάϑοδον καὶ κτί- 
/ "» ’ j / e S J 2 

σιν «Δαουινίου ἔτη δέκα, ἐπί τὲ τὴν “Πσκανίου ἀρ- 
; AN ας τὰ ^ NO V LIN. IE CAES OE: . » 

so χὴν ἔτη θκτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν Ἡρακλειδῶν κώϑοδον £r 
^. d a | 
ἑξήκοντα ἕν, ἐπί τε τὴν Ἰφίτου ὀλυμπιάδα ἔτη τρια-Ῥ. 

Δ2υχόσιῶ» τρίάκοντο ῥκτών. 5 Ὁ o oov vos, τ 402 
D 

M a e 

$.7138.' Ἐρατοσθένης δὲ τοὺς χρόνους. ὥδεροι! 
3 f , PE Y is / € ᾽ "NE ᾿ ιν, 

ἀναγράφει" ἀπὸ μὲν Τροίας ἁλώσεως ἐπὶ “ΠΙρακλει- 
ES 4 . Y, 2 2. 2 - τ ον τῶν 

δῶν κάθοδον ἔτή ὀγδοήκοντα, ἐντεῦϑεν δὲ ἐπὶ τὴν 

Ἰωνίας κτίσιν ἔτη. ἑξήκοντα, τὰ δὲ τούτοις ἑξῆς ἐπὶ 
[| " € H 

30uiv τὴν ἐπιτροπίαν τὴν zdvxovpyov ἔτη ἑκατὸν mev- 
do s δε ἷ M n ᾿ ᾿ 

“τήκοντα ἐννέα, ἐπὶ δὲ προηγούμενον Keg τῶν πρώ-" 
τ ; m. 

0» ὀλυμπίων. ἔτη ἑκατὸν ὀκτώ. “ἀφ᾽: ἧς ὀλυμπιά- 
n ^ N — Pos 4,3 » 3 / * * , 

δὸς ἐπὶ τὴν ΞΞέφξου διάβασιν ἔτη διαχόσια ἐννενή-- 
c £T. b , - 

κοντὰ ἑπτά. ἀφ᾽ ἧς db τὴν ἀρχὴν τοῦ Πελοπὸν--. 

ϑόνησιακοῦ πολέμου ἔτη τεσσαράχοντα ὀχτὼ, καὶ ἐπὶ 
, : c c 

τὴν κατάλυσιν καὶ 2d9mvalev ἧτταν ἔτη εἴκοσι ἑπτὰ, 

᾿ 
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xol ἐπὶ ἐὴν ἐν “εύχτροις μάχην, ἔτη τριάκοντα 
τέσσαρα, μεθ’ ἣν ἐπὶ τὴν Φιλίππου τελευτὴν. ἔτη 

τριάκοντα πέντε; μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ τὴν “4λε- 
"de Pa : ^ 4 » , àn o: HEY jm 

Edvógov μεταλλαγὴν ἔτη. δώδεχα. παλιν ἀπὸ τῦς 

δπρώτης ὀλυμπιάδος ἔνιοί φασιν. ἐπὶ “Ρώμης. κτίσιν 

συνάγεσθαι ἔτη εἴκοσι τέσσαρα. ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὴν 

Βαβυλῶνος ἀναίρεσιν ὕπατοι. ἐγένοντο ἐπὶ ἔτη. δια- 

χόσια τεσσαράκοντα τρία, ἀπὸ δὲ τῆς Βαβυλῶνος 

ἁλώσεως ἐπὶ τὴν ᾿Δλεξάνδρου τελευτὴν ἔτη. ἑκατὸν 

᾿1ρὀγδοήκοντα ἕξ. : adl 

07$ 439. Ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὴν “4ὐγούστου. νίχην. ὅτε 

2άντώνιος «ἀπέσφαξεν ἑαυτὸν ἐν ᾿λεξανδρείᾳ ἕτη δια- 

χόσια ἐννένήκοντα τέσσαρα, ὑπάτευεν «Αὔγουστος τὸ 

τέταρτον, ἀφ᾽ οὗ χρόνου ἐπὶ τὸν ἀγῶνω ὃν. ἔϑηκε 

152]ομετιανὸς ἐν “Ῥώμῃ ἔτη ἑκατὸν δέκα τέσσαρα, ἀπὸ 

δὲ τοῦ πρώτου ἀγῶνος ἐπὶ τὴν Κομόδου τελευτὴν 

«aq ἑκατὸν ἕνδεκα. εἰσὶ δὲ oU ἀπὸ Κέκροπος μὲν 

ἐπὶ ᾿ἀλέξανδρον. τὸν Π]ακεδόνα συνάγουσιν ἔτη χί- 

jua. ὀχτακόσια εἴκοσι ὀκτὼ, ἀπὸ δὲ Ζημοφῶντος χί-Ῥ, 

οἰ20λια διακόσια πεντήκοντα, καὶ ἀπὸ Τροίας ἁλῴσεως4038. 

dal τὴν Ἡρακλειδῶν χάϑοδον ἔτη ἑκατὸν. εἴχοσι jjPott. 

ἑκατὸν ὀγδοήκοντα. ἀπὸ τούτου ἐπὶ Εὐαίνετον ἄρ- 

χοντα ἐφ᾽ ov φασὶν ᾿ἀλέξανδρον εἰς τὴν ᾿Ασίαν... δια- 

βῆναι ὡς μὲν Φανείας ἔτη, "ἑπτακόσια. δέκω πέντε, 

256c δὲ Ἔφορος ἑπτακόσια τριάκοντα πέντε, ὡς δὲ 

“Τίμαιος καὶ. Κλείταρχος. ὀκταχόσια. εἴχοσι, ὡς δὲ 

᾿ἘΒρατοσϑένης ἑπτακόσια ἑβδομήκοντα τέσσαρα, ὡς δὲ 

ε Ποῦρις ἀπὸ Τροίας. ἁλώσεως ἐπὶ. τὴν ᾿Δλεξάνδρου 

εἰς σίαν διάβασιν ἔτη χίλια, ἐντεῦϑεν. ἐπὶ Εὐαίνε- 

| S0zov. τὸν ᾿ϑήνῃσιν ἄρχοντα ἐφ᾽ οὔ ϑνήσκει ᾿“λέξαν- 

ὅρος ἔτη ια΄. ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν Γερμα- 

γικοῦ Κλαυδίου Καίσαρος ἔτη τριακόσια ἕξήκοντα 

πέντε, ἀφ᾽ οὗ χρόνου ὁῆλμ γίνεται χαὶ τὰ ἐπὶ τὴν 

^. Κομόδου τελευτὴν ἔτη ὅσα γε συνάγεται... amo 
."88 ἢ. 140, Merà δὲ τὰ “Ελληνικὰ καὶ ἀπὸ τῶν 

᾿ς κατὰ τοὺς βαρβάρους. χρόνων ἀποδοτέον. κατὰ τὰ 

"n 
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μέγιστα διαστήματα , ἀπὸ μὲν Αδὰμ ὃ ἕως τοῦ χατα- 
κλυσμοῦ συνάγεται ἔτη δισχίλια ἑ ἑχατὸν τεσσαράκοντα 

P. ὀκτὼ- ἡμέραι τέσσαρες, ἀπὸ δὲ Σὴμ ἕως "oap 
146 ἔτη χίλια διακόσια γ΄, ἀπὸ δὲ Ἰσαὰκ ὃ ἕως τῆς χλη- 
"ἫΝ οοδοσίας ἔτη ἑξακόσια δέκα ἕξ, ἔπειτα ἀπὸ κριτῶν 

ἕως , Σαμουὴλ ἔτη τετραχόσια ἑξήκοντα τρία. μῆνες 
ἑπτά. καὶ μετὰ τοὺς κριτὰς βασιλειῶν ἔτη πεντα-- 
xócta ἑβδομήκοντα δύο μῆνες ἐξ ἡμέραι δέκα. ue) 
oc χρόνους Περσικῆς βασιλείας i ἔτη διακέσια. Tou 

10xovro “πέντε, ἔπειτα τῆς Πηακεδονικῆς ἕως “Ἀντωνίου 

ἀναιρέσεως" ἔτη τριακόσια δώδεκα, ἡμέραι δέκα ὀκτώ. 
μεϑ' ὃν χρόνον 7 Ῥωμαίων βασιλεία ἕως τῆς Ko- 
μόδου “τελευτῆς ἔτη διακόσια εἴκοσι δύο. πάλιν τε 

. αὖ ἀπὸ τῆς ἑβδομηκονταετοῦς αἰχμαλωσίας od τῆς 
Ἰότοῦ λαοῦ εἰς πατρῴαν γῆν ἀποκαταστάσεως εἰς τὴν — 
αἰχμαλωσίαν τὴν ἐπὶ Οὐεσπεσιανοῦ ἔτη συνάγεται ὦ 
τετρακόσια δέχα, τὲλευταῖα δὲ ἀπὸ Οὐεσπεσιανοῦ | 
ἕως τῆς Κομόδου «τελευτῆς εὑρίσκεται ἔτη ἑκατὸν | 
εἴκοσι ἕν μῆνες ἕξ ἡμέραι εἴκοσὶ τέσσαρες. 

20. δε 141. “1ημήτριος δέ φησιν ἐν τῷ περὶ τῶν 
ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ βασιλέων τὴν Ἰούδα φυλὴν καὶ Βε- 
γιαμεὶν. καὶ “ευὶ μὴ αἰχμαλωτεσϑῆναι., ὑπὸ τοῦ Ze 
᾿γαχηθεὶμι ; ἀλλ᾽ εἶναι ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας ταύτης 
εἰς τὴν ἐσχάτην ἣν ἐποιήσατο Ναβουχοδονόσορ ἐξ 

25]εροσολύμων en ἑκατὸν εἴκοσι ὀχτὼ μῆνας ἕξ, 
ἀφ᾽ οὗ. δὲ at φυλαὶ αἵ δέχα ἐκ “Σαμαρείας alyuá- ΄ 
λωτοι, γεγόνασιν ἕως Πτολεμαίου τετάρτου ἔτη σέμ-, 
τακύσιὰ ἑβδομήκοντα τρία μῆνας ἐννέα, ἀφ᾽ οὗ δὲ 
ἐξ Ἱεροσολύμων ἔτη τριαχόσια τριάκοντα ὀκτὼ μῆνας P, 

βοτρεῖς. Φίλων δὲ xal αὐτὸς ἀνέγραψε τοὺς βασι-404. 
2e τοὺς Ἰουδαίων διαφώνως τῷ 4ημητρίῳ. riot, 
"δὲ xal Εὐπόλεμος, ἐν τῇ ὁμοίᾳ πραγματείᾳ. τὰ πάντα, 
ἔτη φησὶν ἀπὸ ᾿4“δὰμ ἄχρι τοῦ πέμπτου ἔτους Zfy- 
κιητρίου βασιλείας Πτολεμαίου τὸ δωδέκατον βασις 

8δλείοντος Alyóntov συνάγεσθαι ἔτη £ond'. ἀφ᾽ οὗ 
δὲ χρόνου ἐξήγαγε ἸΠωῦσῆς τοὺς Ἰουδαίους T ZAi- 

ie S om 
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γύπτου ἐπὶ τὴν προειρημένην προθεσμίαν συνάγει 
σϑαι ἔτη δισχίλια πενταχόσια ὀγδοήκοντα. ἀπὸ δὲ 

τοῦ χρόνου τούτου üypt τῶν ἐν Ῥώμῃ ὑπάτων Γαΐου 
“ομετιανοῦ Κασσιανοῦ συναϑροίζεται ἔτη ἑκατὸν ei- 

$x00l. ^ 9 At : by 

ἢ. 142. "Egogoc δὲ xal ἄλλοι πολλοὶ τῶν ἷστο- 
ρικῶν καὶ ἔϑνη καὶ γλώσσας πέντε καὶ ἑβδομήκοντα. 
λέγουσιν εἶχαὶ ἐπακούσαντες τῆς φωνῆς lMovoétwg 

λεγούσηξξ ἦσαν δὲ πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἐξ Ἰακὼβ πέντε 

τοχαὶ ἑβδομήκοντα αἱ εἰς Aiyunrov κατελϑοῦσαι" *). 

φαίνονται δὲ εἶναι. καὶ κατὰ τὸν ἀληϑῆ λόγον «i 

yevixal διάλεχτοι δύο καὶ ἑβδομήκοντα ὡς ai Zué- 
τεραὶ παραδιδόασι γραφαὶ, ai δὲ ἄλλαι αἵ πολλαὶ 
ἐπὶ κοινωνίᾳ διαλέκτων δύο 4j, τριῶν ἢ καὶ πλειόνων 

16γίνονται. "διάλεκτος δέ ἐστι λέξις ἴδιον χαρακτῆρα 

τόπου ἐμφαίνουσα ἢ λέξις ἴδιον ἢ κοινὸν ἔϑνους ἐπι- 

᾿φαίνουσα χαραχτῆρα. φασὶ δὲ οἱ Ἕλληνες -διαλέ- 

ἴχτους εἶναι τὰς παρὰ σφῖσι πέντε, ᾿“τϑίδα, ᾿Ιάδα,. 

Δωρίδα, «Αἰολίδα καὶ πέμπτην τὴν κοινὴν, ἀπερι- 

' φρλήπτους δὲ οὔσας τὰς βαρβάρων φωνὰς μηδὲ δια- 

*o λέχτους, ἀλλὰ γλώσσας λέγεσθαι. em P" PET : 
(007$& 143. Ὁ Πλάτων δὲ xoi τοῖς ϑεοῖς διάλεκτον 

ἃ Li 
, 

ἀπονέμει τινά" μάλιστα μὲν ἀπὸ τῶν ὀνειράτων P. 

᾿χεχμαιρόμενος καὶ τῶν χρησμῶν, ἄλλως δὲ ̓ καὶ40ὅ. 

2550 τῶν δαιμονώντωῶν, οἱ τὴν αὐτῶν οὐ φϑέγτ-Ροιι, 

γόνται φωνὴν οὐδὲ διάλεκτον, ἀλλὰ τὴν τῶν ὑπεισ- 

“ἰόντων δαιμόνων. οἴεται δὲ καὶ ἀλόγων ζώων δια- 

“λέχτους εἶναι, dv τὰ ὁμογενῆ ἐπακούειν. ἐλέφαντος 

"γοῦν ἐμπεσόντος εἰς βόρβορον καὶ βοήσαντος παρών. 

- 50τις ἄλλος καὶ T0' συμβὰν. ϑεωρήσας ὑποστρέψαζ᾽ 

μετ οὗ πολὺ ἄγει uH ἑαυτοῦ ἀγέλην ἐλεφάντων 

"ui σιάζει τὸν ἐμπεπτωκότα. quoi δὲ καὶ ἐν τῇ “2ι- 

3 Bin σκδοπίον ἐὰν μὴ ἐφιχνῆται πὰαΐειν τὸν ἄνϑρω- 

ον ἀπιόντά μετὰ" πλειόνων ἀναστρῥέφειν, ἐξαρτώ-. 
CTMEECUCPWE S104 9 2i 

πόθον €) Genes, A6, 27. 
2 
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μενον. δὲ ϑάτερον ϑατέρου ᾿ἁλύσεως δίκην, οὕτως δὴ 
φϑάνειν ἐπιχειροῦντα, τῇ ἐπιβουλῇ, οὐ δή zov «νεύ- 
ματι ἀφανεῖ τῶν ἀλόγων. ζώων. κεχρημένων. οὐδὲ 
μὴν. τῷ σχήματι, μηνυόντων agiau ,. ἀλλ᾽ οἶμαι. τῇ. 

᾿δοϊκείᾳ ᾿διαλέκτῳ. φασὶ. δὲ καὶ ἄλλοι τινὲς ὡς εἶ Ke. 

ἰχϑῦς ἀνασπώμενας, τῆς μηρίνϑου͵ ἀπορραχείσης ἀπο- 
ὁράσει οὐχέτ᾽ ἂν ἐν τῷ. αὐτῷ; τόπῳ τοῦ αὐτοῦ. εἰ--- 
δους. ἰχϑῦς. «αὐτῆς. Plone. εὑρεϑήσεται. τῆς ἡμέρας. 
αἱ δὲ πρῶται. καὶ γενικαὶ διάλεκτοι βάρβαροι pi», 

τθφύσει δὲ τὰ ὀνόματα ἔχουσιν, ἐπεὶ καὶ: τὰς εὐχὰς. 
ὁμολογοῦσιν οἱ ἄνθρωποι δυγατωτέρας εἶναι τὰς 
βαρβάρῳ. φωνῇ λεγομένας... καὶ Πλάτων. δὲ ἐν ,IKga- 
0A. τὰ. RP c ἑρμηνεῦσαι βουλόμενος βαρβαρικὸν qu- 
σιν εἶναι; τὸ ὄνομα. “μαρτυρεῖ, γοῦν; τοὺς. Φρύγας 

τϑοὕτω χαλοῦντας μικρόν, τι παρακλένοντας. ' ὶ 
ἘΝ 144. Οὐδὲν δὲ; οἴμαι ἐπὶ τούτοις χεῖρον. xal 

τοὺς χρόνους Tv “Ῥωμαϊκῶν βασιλέων. παραϑέσϑαι. 

τῷ de ἐπίδειξιν, τῆς τοῦ. σωτῆρος γενέσεως" «Ἵὐγουστὸς 
, 1600096 400. . τρία, Τιβέριος ἔτη x , IWtogP. 

ΠΩ δ΄, εἰζλαύδιος ἔτη, ιδ΄, Νέρων ἔτη ιὸ cios. 
fac ἕτὸς ἕν, Οὐεσπεσιανὸς᾽ ἔτη b. Τίτος ἔτη y Pott. — 
“Φομιτιανὸς i ἕτη. iE * ANéoflac ἔτος « "n Τραϊανὸς ἕτη » 
(9^, “Αδριανὸς ἐ ἔτη, κα', ᾿Αντωνῖνος ἔτη κα' , ὁμρίως r 
Pig "dvravivoc χαὶ Κύμοδος i ἑτη λ β΄. γίνεται. τὰ 

ϑόπάντα ἀπὸ «Αὐγούστου ἕως Κομόδου ἔτη. pw xal. 
τὰ ἀπὸ ᾿δὰμ -ἕως Κομόδου τελευτῆς. ἔτη eva d' 
μῆνες δύο. ἡμέραι δώδεχα. τινὲς “ιέντοι. τοὺς. χρό- 
vovG τῶν “Ῥωμαϊχῶν βασιλέων. οὕτῳς ιἀναγράφωυυσι, ; 
Τάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ ἔτη γ΄. μῆνας δ΄ ἡμέρας 

S0c, μεϑ᾽ ὃν Αὔγουστος ἐβασίλευσεν. ἔτη. us μῆ-- 
vac δ΄. ἡμέραν, μίαν, ἔπειτα. “Τιβέριος ἔτη" xd 
μῆνας v ἡμέρας Y , ὃν. διαδέχεται. Γάϊος Kai- 
σαρ ἕτη τρία μῆνας i ̓ἡμέρας à ὀχτώ, τοῦτον «Κλαύ- 

Ῥ δίος ἔτη, HY. μῆνας 7 ἡμέρας κη΄ 5 Νέρων. ἔ m Uf 
147 μῆνας ὀκτὼ. ἡμέρας κη, ,Τάλβας “μῆνας ἑπτὰ 
Sylb.juégag ς΄, Ὄϑων μῆνας εἰ ἡμέραν «, Οὐϊκτέλ- 

᾿ 

^ 
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duoc Hire ἑπτὰ ἡμέραν. α΄, ᾿Οὐεσπεσιανὸς ἔτη ι αἱ 
μῆνας. εα' ἡμέρας κβ΄, Τίτος ἔτη β΄ «μῆνας £^. 
oumuvic. ἔτη. ἐε΄ «μῆνας η ἡμέρας e, Nfofac 

ἔτος αἱ to ας δ΄ muégag v, Τραϊανὸ 0c ἔτη ιϑ' 
ὁμῆνας b. ἡμέρας L6, ZA piavóc ἔτη x μῆνας Wis 
ἡμέρας κη΄, ZAvrovivog ἔτη κβ' μῆνας τρεῖς ἡμέ: 
ρας ζ΄, Π]άρκος «Αὐρήλιος “Αντωνῖνος ἔτη (9 ἡμέ- 
θας ια΄, Κόμοδος ἔτῃ εβ' εῆνας 9* ἡμέρας εδ', 
ἀπὸ "lovi(ov τοίνυν Καίσαρος, ἕως Κομόδου τελευ- 

τὐτῆς γίνονται ἔτη σλς΄ μῆνες es συνάγεται δὲ πάντα 
τὰ ἀπὸ Ῥωμύλου τοῦ χτίσαντος “Ῥώμην ἕως Kouó- 
δου τελευτῆς ἔτη (ovy μῆνες ς΄. 

f. 146. "Eyevvi δὲ ὁ χύριος ἡμῶν τῷ ὀγδόῳΡ. 
xol εἰκοστῷ ἔτει ὃτε πρῶτον ἐχέλευσαν ἀπογραφὰς 07. 

15yevéo das ἐ éni «Αὐγούστου, ὃ ὅτε δὲ τοῦτ᾽ ἀληϑές ἐστινῬοτι, 
ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τῷ κατὰ «Τουχᾶν γέγραπται οὕτως" 
«ἔτει. δὲ πεντεκαιδεκάτῳ ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος 

éylvero Qut κυρίου ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου 
iy" Ἢ. καὶ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ" δῖ» δὲ Ἰησοῦς 

Ὡθἐρχόμενος ἐπὶ τὸ. βάπτισμα ὡς ἐτῶν X^ E). xal 
ὅτε ἐνιαυτὸν ᾿μύνον ἔδει αὐτὸν κηρῦξαι xol τοῦτο 
γέγραπται οὕτως" «ἐνιαυτὸν δεχτὸν. κυρίου κηρῦ- 
ξαι ἀπέστειλέν ue "πῆρες τοῦτο καὶ Ó προφήτης εἶ-- 
πεν. καὶ τὸ εὐαγγέλιον, πεντεκαιδεκάτῳ οὖν i ἔτει Tu 

2όβερίου καὶ πεντεκαιδεκάτῳ Αὐγούστου ; οὕτω πλη- 
θοῦται τὰ τριάκοντα ἔτη ἕως οὗ ἔπαϑεν. ép οὗ 
δὲ ἔπαϑεν ἕως τῆς καταστροφῆς Ἱερουσαλὴμ γίνον-- 
ται ἔτη ue μῆνες! y. καὶ ἀπὸ τῆς καταστροφῆς 
Ἱερουσαλὴμ ἕως Κομόδου τελευτῆς ἔτη θκη μῆς 

80yeg ὦ ἡμέραι y. γίνονται οὖν ἀφ᾽ οὗ ὃ κύριος 

ἐγεννήϑη ἕως Κομόδου τελευτῆς s τὰ πάντα ἔτη ἕχα- 
S τὸν ἐννενήκοντα τέσσαρα μὴν εἷς ὑμέραι Uy. εἰσὶ 
^ δὲ of περιεργότερον τῇ γενέσει τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 

Á 

5) Luc, 2, 1. — **) Ibid. 2, 1 sq. (ese) lesai. 61, 1 
sq. Luc. 4, 19. 

Clement. lex, vol. II. ' Ϊ 
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2 , ^ » 3 : A M ^ € /, 

οὐ μόνον TO ἔτος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἡμέραν TtQOOTL-. 
ϑέντες, ἥν φασιν ἔτους κη΄ «Αὐγούστου ἐν πέμπτη 
Πάχὼν καὶ εἰκάδ. Tod e MR 

: $. 146. Οἱ δὲ ἀπὸ Βασιλείδου καὶ τοῦ βαπτί-Ῥ. 

ὁσμαῖος αὐτοῦ τὴν ἡμέραν ἑορτάζουσε ποοδιανυχτε-408. 

ρεύοντες ἀναγνώσεσι. φασὶ δὲ εἶναι τὸ πεντεχαι-Ροιῖ. 

δέκατον ἔτος Τιβερίου Καίσαρος τὴν πεντεχαιδε- 

κάτην τοῦ Τυβὶ μηνὸς, τινὲς δὲ αὐτὴν ἑνδεκάτην 

"ποῦ αὐτοῦ μηνός. τό τὲ πάϑος αὐτοῦ ἀκοιβολο- 

τ0γούμενοι φέρουσιν οἱ μέν τινες τοῦ ἑχκαιδεχάτῳ. ἕτει 

Τιβερίου Καίσαρος Φαμενωϑ' κέ, oí δὲ (αρμουϑὶ 

κε" ἄλλοι δὲ Φαρμουϑὲ ιϑ' πεπονϑέναι τὸν σω- 

Toa λέγουσιν. ναὶ μήν τινὲς αὐτῶν φασὶ Φαρ- 
μουϑὶ γεγενῆσθαι x0 ἢ κέ. ἔτι δὲ κἀκεῖνα τῇ 

τὔχρονογραφίᾳ προσαποδοτέον, τὰς ἡμέρας λέγω ἃς 

αἰνίττεται ΖΙανιὴλ ἀπὸ τῆς ἐρημώσεως Ἱερουσαλὴμ, 

τὰ .Οὐξσπεσιανοῦ ἔτη ζ΄ μῆνας ζ. τὰ γὰρ δύο 

ἔτη προσλαμβάνεται τοῖς Ὄϑωνος καὶ Γάλβα καὶ 

Οὐιτελλίου μησὶ ιζ΄ ἡμέραις η΄. καὶ οὕτω γίνεται 

 gOirg τρία καὶ μῆνες c, 0 ἐστε τὸ ἥμισυ τῆς 
€ ^ 2) ^ » * € , 

ἑβδομάδος *), καϑῶς tone Δανιὴλ ὃ προφήτης. 

εἴρηχεν δὲ βτ' ἡμέρας γενέσϑαι ἀφ᾽ οὗ ἔστη τὸ 

βδέλυγμα. ὑπὸ Νέψωνος εἰς τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν μέ- 

χρι τῆς καταστροφῆς αὐτῆς. οὕτω γάρ τὸ θητὸν '. 

$510 ὑποτεταγμένον δείκνυσιν " «ἕως πότε ἡ ὅρασις 

στήσεται 7j ϑυσία ἡ ἀρϑεῖσα ἢ ἁμαρτία ἐρημωϑή- ᾿ 

σεται 7 δοθεῖσα καὶ 7 δύναμις xol τὸ ἅγιον συμ- 

πατηϑήσεται" καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἕως ἑσπέρας καὶ πρωὶ 
ς , ^ 2 , Xd ὦ 2) ἮΝ 

ἡμέραι β'τ'" καὶ ἀρϑήσεται τὸ ἅγιον 99?) αὗται 

s00v αἱ ῥ'τ΄ ἡμέραι γίνονται ἔτη ς΄ μῆνες δ΄, ὧν 

“τὸ ἥμισυ κατέσχε Νέρων βασιλεύων, καὶ ἐγένετο 

ἥμισυ ἑβδομάδος" τὸ δὲ ἥμισυ Οἰὐεσπεσιανὸς σὺν ΡΞ. 

Ὄϑωνι καὶ T: diga καὶ Οὐιτελλίῳ. καὶ διὰ ToVr0409. 

λέγει 4΄ανεήλ' μακάριος ὁ φϑάσας &g 7u£pocPott.]- 
| 3. 
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E. TÀEU ). μέχρι γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν δ᾽ πόλε- 
μος ἦν, μετὰ δὲ ταῦτα ἐπαύσατο. 

1 y 147. “:είκνυται δὲ χαὶ οὗτος ὃ ἀριϑμὸς ἐκ 

τοῦ ὑποτεταγμένου κεφαλαίου ἐ ἔχοντος ὧδε. | xol ἀπὸ 
δχαιροῦ παραλλάξεως ToU ,ἐνδελεχισμοῦ καὶ “δοϑῆναι 
βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέρας χιλίους διαχοσίους ἐν-- 
vevijzovta , μακάριος ὃ ὑπομένων καὶ φϑάσας εἰς 
ἡμέρας IZ Φλαύιος δὲ Ἰώσηπος ὃ Ἰουδαῖος 
ὃ τὰς Ἰουδαϊκὰς συντάξας ἱστορίας χαταγαγὼν τοὺς 

᾿ 3Ξθχρόνους φησὶν ἀπὸ Π]ωὐσέως. ἕως Δαβὶδ ἔτη γίγνε- 
σϑαι qne , ἀπὸ δὲ afi ἕως Οὐεσπεσιανοῦ δευ-- 
τέρου ἔτους poo", εἴτα ἀπὸ TOUTOU μέχρι ζντω- 
ψίνου δεκάτου ἔτους ἔτη οζ΄, ὡς εἶναι ἀπὸ Moi- 
σέως ἐπὶ τὸ δέχατον «ἔτος ᾿Αντωνίνου πάντα ἔτη 

16 gy. ἄλλοι δὲ μέχρι τῆς Κομόδου τελευτῆς 
ἀριϑμήσαντες ἀπὸ ἌΓΕ καὶ ΠΠωὐσέως ἔτη ἔφησαν 
γίνεσϑαι βωμβ', δὲ Bx ar. ἐν δὲ τῷ κατὰ 
ἸΜατϑαῖον topped? 7j ἀπὸ “βραὰμ γενεαλογία uem 
Xo Magíac τῆς μητρὸς τοῦ κυρίου περαιοῦται" 

.30 «γίνονται ydo ^n φησὶν, «ἀπὸ “βραὰμ ἕως. “1αβὶδ 
| γενεαὶ δ΄, καὶ ἀπὸ Δαβὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βα- 
᾿ βυλῶνος γενεαὶ ιδ΄. χαὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυ- 
λῶνος i ἕως τοῦ Χριστοῦ ὁμοίως, ἄλλαι γενεαὶ ε΄" **), 
τρία διαστήματα μυστικὰ ἐξ ἑβδομάσι τελειούμενα, 

25 Cap. ΧΧΠ. : 
ied. 148. Koi τὰ μὲν περὶ τῶν «θόνων dixpb-' 
Qc πολλοῖς ἱστορηϑέντα καὶ πρὸς ἡμῶν ἐκτεϑέντα 
ὧδε ἐ ἐχέτω, ἑρμηνευϑῆναι δὲ τὰς γραφὰς τάς TE τοῦ ΄, 
vóuov καὶ τὰς προφητικὰς ἐκ τῆς τῶν ᾿Εϑραίϊῶν δια- 

δολέχτου εἰς τὴν “Ελλάδα γλῶττάν φασιν. ἐπὶ..βασι- 
᾿ς λέως Πτολεμαίου τοῦ «ἄγου, ἢ ὡς τινες ἐπὶ τοῦ P. 

φιλαδέλφου ec vid Add τὴν μεγίστην φιλοτιμίαν410. 
Pott. 

^9) Dam. 12, 11 sq. 55) Matth. 1, 17. 

I ? 
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εἷς τοῦτο προσενεγκαμένου “Ζ]΄ημητρίου τοῦ (αλη- 

ρέως καὶ τὰ περὶ τὴν ἑρμηνείαν ἀκριβῶς πραγμα-- 

τευσαμένου" ἔτ᾽ γάρ. Π]κκεδόνων τὴν Ldoíav χκατε- 

χόντων φιλοτιμούμενος ὁ βασιλεὲς τὴν Mv ᾿“4λεξαν-- 

Ῥ. δρείᾳ πρὸς αὐτὸν γενομένην βιβλιοϑήκην πάσαις 

148 χατακοσμῆσαι γραφαῖς ἠξίωσε καὶ τοὺς * [tpocoAv- 

Sylb.urGg τὰς παρ΄. αὐτοῖς προφητείας εἰς τὴν “Ελλάδα 

διάλεκτον ἑομηνεῖσαι. 
$.149. Οἱ δὲ ἅτε ἔτι ὑπαχούοντες Π]ακεδόσι 

τὐτῶν παρὰ σφῖσιν. εὐδοκιμωτάτων περὶ τὰς γραφὰς 

ἐμπείρυυς καὶ τῆς “Ελληνικῆς διαλέκτου εἰδήμονας 

ἑβδομήκοντα πρεσβυτέρους ἐχλεξάμενοι ἀπέστειλαν 

αὐτῷ μετὰ καὶ τῶν ϑείων βίβλων. ἕχάστου δὲ ἐν 

μέρει xat ἰδίαν ἑκάστην ἑρμηνεύσαντος προφητείαν 

τὔῦσυνέπνευσαν αἱ πᾶσαι ἑρμηνεῖαι συναντιβληϑεῖσαι 

καὶ τὰς διανοίας καὶ τὰς λέξεις, ϑεοῦ γὰρ ἦν βού- 

λημὰ μεμελετημένον εἰς “Ελληνιχὰς ἀκοάς. οὐ δὴ 

ξένον ἐπιπνοίᾳ ϑεοῦ τοῦ τὴν προφητείαν δεδωχότος 

᾿ καὶ τὴν ἑρμηνείαν οἱονεὶ “Ελληνικὴν προφητείαν &tg- 

γογεῖσϑαι, ἐπεὶ κἀν τῇ Ναβουχοδονόσορ αἰχμαλωσίᾳ - 

διαφϑαρεισῶν τῶν γραφῶν κατὰ τοὺς ᾿ρταξέρξου 

τοῦ. Περσῶν βασιλέως χρύνους ἐπίπνους Ἔσδρας ὃ 

“Ζ1ευίτης ὃ ἱερεὺς γενόμενος πάσας τὰς παλαιὰς αὖ- 

Suc ἀνανέούμενος προεφήτευσε γραφάς. 

(.9$8 ᾧ. 100. ᾿4ριστόβουλος δὲ ἐν τῷ πρώτῳ τῷ πρὸς 

τὸν Φιλομήτορα κατὰ λέξιν γράφει" κατηκολού- 

ϑηκὲ δὲ καὶ ὃ Πλάτων τῇ καϑ' ἡμᾶς νομοϑεσίᾳ, Ῥ. 

καὶ φανερός ἐστι. περιεργασάμενος ἕκαστα τῶν i411. | 

αὐτῇ λεγομένων. διειρμεήνευται δὲ πρὸ “]ημητρίουξοι,. ' 

δούφ᾽ ἑτέρου πρὸ τῆς “Ἱλεξάνδρου καὶ Περσῶν ἐπι- | 

κρατήσεως τά τὲ κατὰ τὴν ἐξ “Ἵἰγύπτου ἐξαγωγὴν 4 

τῶν Πβφαίων τῶν ἡμετέρων πολιτῶν καὶ n τῶν yt 

γονότων ἁπάντων αὐτοῖς ἐπιφάνεια καὶ κράτησις τῆς 

χώρας καὶ τῆς ὅλης νομοϑεσίας ἐπεξήγησις. ὥστε 

βυεὔδηλον εἶναι τὸν προειρημένον φιλόσοφον εἰληφέναι 

πολλά — γέγονε γὰρ πολυμαϑής — χκαϑὼς xci Πυ- 

΄ 
- 
x 
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ϑαγόρας πολλὰ τῶν παρ ἡμῖν μετενέγκας εἷς τὴν 

ἑαυτοῦ δογματοποιίαν. Νουμήνιος δὲ ὃ ̓ υϑαγό- 

θέιος φιλόσοφος ἄντικρυς γράφει" τί γάρ ἐστι Πλά- 

των ἢ Mario ἀττικίζων 3 οὗτος ὃ , Moore: ϑεο- 
ὅλόγος χαὶ προφήτης, ὡς δέ τινες. γόμων ἱερῶν ἐρ- 
μηνεὺς ἦν. τὸ γένος αὐτοῦ καὶ τὸς πρόύξεις xai τὸν 
βίον ἀξιόπιστοι κηρύσσουσιν αὐταὶ αἱ γραφαὶ; λε- 
κτέον δὲ ὅμως, καὶ ἡμῖν ὡς ὅτι μάλιστα... 

Cap. XXIII. 

10 S 451. Moose ἄνωθεν τὸ γένος “Χαλδαῖος 
ὧν ἐν “Αἰγύπτῳ γεννᾶ ἄται τῶν προγόνων αὐτοῦ. διὰ 
πολυχρόνιον λιμὸν ἐχ Βαβυλῶνος εἰς “Ἄἴγυπτον. ue 

ταναστάντων. ἑβδόμῃ: γενεᾷ γεννηθεὶς καὶ τραφεὶς 
ασιλικῶς περιστάσει κέχρηται τοιαύτῃ. εἷς molvav- 

1 ϑρωπίαν ἐπιδεδωκότων ἐν “Ἵἰγύπτῳ τῶν ἙἭ βοαίων 

δείσας ὃ βασιλεὺς τῆς χώρας τὴν ἐκ τοῦ πλήϑους 

ἐπιβουλὴν τῶν γεννωμένων ἐκ τῶν ᾿Πβοσίων κελεύει 

τὰ. μὲν ϑήλεα τρέφειν αὐτοὺς — ἀσϑενὲς γὰρ εἷς 

ἃ « 

“πόλεμον γυνή ---, διαφϑείρειν δὲ τὰ ἄρρενα εὐαλκῆ 

2ογεότητα ὑφορώμενος. εὐπατρίδην δὲ τὸν. παῖδα ὄντα 

τρεῖς ἐφεξῆς κρύπτοντες ἔτρεφον μῆνας οἵ γονεῖς P. 

ψικώσης τῆς φυσικῆς εὐνοίὰς τὴν τυραννικὴν ὠμό- -412. 

τητα, δείσαντες δὲ ὕστερον μὴ συναπόλωνται v (jPott.. 

. παιδὶ ἐκ βίβλου τῆς ἐπιχωρίου σκεῦός τι ποιησάμενοι 

- 9510v παῖδα ἐνθέμενοι ἐκτιϑέασι παρὰ τὰς ὄχϑας τοῦ 

- ποταμοῦ ἑλώδους ὄντος, ἐπετήρει. δὲ τὸ ἀποβησό- 

μενον ἄπωϑεν ἑστῶσα τοῦ παιδὸς ἢ ἀδελφή. ΐ 

ᾧ, 152. ᾿νταῦϑα 1 ϑυγόάτηρ τοῦ “βασιλέως, 
συχνῷ χρόνῳ μὴ κυΐσχουσα, τέχνον᾽" δὲ ἐπιϑυμοῦσα, 

ϑοἐκείνης d ἀφικνεῖται τῆς ἡμέρας ἐπὶ τὸν ποταμὸν λου- 

τροῖὰ καὶ περιρραντηρίοις χρησομένη, ἐπακούσασα 

| δὲ κλαυϑμυριζομένου τοῦ παιδὸς κελείει προσενε- 

χϑῆναι αὐτῇ, καὶ κατοικτείρασα ἐζήτει τροφόν. ἐν- 

ταῦϑα προσδραμοῦσα ἡ ἀδελφὴ τοῦ παιδὺς ἔχειν 
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-ἔφασκεν Εβραίᾳν yvvot«o μὴ πρὸ πολλοῦ τετοκυῖαν 

παραστήσειν αὐτῇ τροφὸν, εἶ βούλοιτο; τῆς δὲ συν- 
-ς L - E 

s ϑεμένης- "καὶ δεηϑείσης παρήνεγκε τὴν μητέρα τὴν. 

τοῦ παιδὸς τροφὸν ἐσομένην ὡς τινα ἄλλην οὐσαν. 

Sini ῥητῷ μισϑῷ. εἶτα τίϑεται τῷ παιδίῳ ὄνομα 
ς j ' npe 3: ἽΝ Δ b P 

ἢ βασιλὶς Mosor» ἐτύμως διὰ τὸ ἐξ ὕδατος Zyc 
/ MNA ' * "E 1 wr 

᾿λέσϑαι αὐτό: τὸ γὰρ ὕδωρ uOU ὀνομάζουσιν i- 
, : ^, 5 

γύπτιοι, εἷς ὃ ἐχτέϑειται τεϑνηξόμενος. καὶ γάρ 

τοι ἹΠωὐσῆν τὸν ἀποπνεύσαντα τῷ ὕδατι προσ- 
; à 

1θαγορεύουσι. ; 
Π A JT € 3 -Ἥ Ἢ 9 , 

$. 153. 4]7λον οὖν ὡς ἕν τῷ ἐμπροσϑὲν yoovQ 

περιτμηϑέντι τῷ παιδίῳ οἱ γονεῖς ἔϑεντο ὔὕνομά τι, 

ἐκαλεῖτο δὲ ᾿Ιωακείμ. ἔσχεν δὲ καὶ τρίτον ὄνομα ἐν 
Α MI , μ « , A 

οὐρανῷ μετὰ τὴν ἀνάληψιν ὥς φάσιν οἱ μύσται P, 
11ελχί. ἐν δὲ ἡλιχέῳ γενόμενος ἀριϑμητικήν τὲ καὶ418. 

« € M » 

γεωμετρίαν, ῥυϑμητικήν τὲ xol ἀρμονικὴν, ἕτι τεροῖί, 

᾿ξατρικὴν ἅμα καὶ μουσικὴν παρὰ τοῖς διαπρέπουσιν 

Αἰγυπτίων ἐδιδάσκετο, καὶ προσέτι τὴν διὰ ovu- 
, / e^ 2 ὩΣ ere ias , 

βόλων φιλοσοφίαν jv £v toig -ἱερογλυφικοῖς ,γράμ- 

30uagiv ἐπιδείκνυται, τὴν δὲ ἄλλην ἐγκύκλιον παι- 
μ ς 

δείαν Ἕλληνες ἐδίδασκον ἐν «Αἰγύπτῳ, ὡς ἂν flaw: 
4 2 [4 ? ἢ d ) 

λικὸν παιδίον, ἢ φησὶ Φίλων ἐν τῷ IMevoéwc βίῳ. 

προσεμάνϑανε δὲ τὰ «Αἰγυπτίων γράμματα καὶ τὴν 

τῶν οὐρανίων ἐπιστήμην παρά 16&- Χαλδαίων παρά 
^ ει - 

25re «Αἰγυπτίων, ὅϑεν ἐν ταῖς πράξεσι πᾶσαν cO- 
J P] ü ὃ ^ ) x / Εὐ / 

φίαν «Αἰγυπτίων πεπαιδεῦσϑαι᾽" *) φέρεται. Euno- 

λεμος δὲ ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ βασιλέων 

τὸν Πωὐσῆ φησὶ πρῶτον σοφὸν γενέσϑαι xal γραμ- 

ματικὴν πρῶτον τοῖς ᾿Ιουδαίοις παραδοῦναι, καὶ 

ϑθπαρὰ ᾿Ιουδαίων Φοίνικας παραλαβεῖν, Ἕλληνας δὲ 

παρὰ Φοινίκων. εἷς δὲ τὴν αὐτῶν φύσιν ἄξας ἐπέ- 

vuve τὴν φρόνησιν τὴν συγγενικὴν καὶ προγονικὴν — - 

ζηλώσας παιδείαν ἄχρι καὲ τὸν «Αἰγύπτιον τὸν τῷ 
4 - 

“Ἑβραίῳ ἀδίκως ἐπιϑέμενον πατάξας TEXTE GL. 

Π 

* 

; 
3 
* 
P 

1 3 

3 

Ἷ 

4) Actor. 7, 22, 
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$. 154. Φασὶ δὲ οἱ μύσται λόγῳ μόνῳ ἀνελεῖν. 

τὸν “Αἰγύπτιον ὥσπερ ἀμέλει ὕστερον Πέτρος ἐν 

Ριταῖς πράξεσι *) φέρεται τοὺς γοσφισαμένους τῆς 

149 τιμῆς τοῦ χωρίου xai ψευσαμένους λόγῳ ἀποκτείνας. 

. Sylb24ovánovoc γοῦν ἐν τῷ περὶ ᾿Ιουδαίων συγγράμματι 

ο΄ ἱστορεῖ κατακλεισϑέντα εἰς φυλακὴν ἸΠωϑσέα ὑπὸ 

Χενεφρέους τοῦ “4Ἰγυπτίων βασιλέως ἐπὶ τῷ παραι- 

auc9u: τὸν λαὸν ἐξ «Αἰγύπτου ἀπολυϑῆναι νύκτωρ 

ἀνοιχϑέντος τοῦ δεσμωτηρίου κατὰ βούλησιν τοῦ 

τοϑεοῦ ἐξελθόντα καὶ εἰς τὰ βασίλεια παρελϑόντα; 

ἐπιστῆναι κοιμωμένῳ τῷ βασιλεῖ καὶ ἐξεγεῖραι αὖ- 

τὸν, τὸν δὲ καταπλαγέντα τῷ γεγονότι κελεῦσαι τῷ 

ἸΠωῦσεῖ τὸ τοῦ πέμψαντος εἰπεῖν ὄνομα ϑεοῦ, καὶ 

τὸν μὲν προσκύψαντα πρὸς τὸ οὖς εἰπεῖν, ἀκού- 

ἀόσαντα δὲ τὸν βασιλέα ἄφωνον πεσεῖν, διακρατη- 

Gora δὲ ὑπὸ τοῦ Μωσέως πάλιν ἀναβιῶναι. Ὁ un 

ᾧ. 155. Περὶ δὲ τῆς ἀνατροφῆς τοῦ ἸΠωὐσέως414. 

συνῴσεται ἡμῖν καὶ ὁ ᾿Εζεκίηλος ὃ τῶν ᾿Ιουδαϊκῶνοι!, 

τρυγῳδιῶν ποιητὴς ἔν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι 

“θἐξαγωγὴ γράφων ὧδε ἐκ προσώπου ἸΠ]ωύσέως" 

- Ἰδὼν γὰρ ἡμῶν γένναν ἅλις ηὐξημένην 

δόλον xa9' ἡμῶν πολὺν ἐμηχανήσατο 

βασιλεὺς Φαραὼ, τοὺς μὲν ἐν πλινϑεύμασιν 

οἰκοδομίας τε βάρεσιν αἰκίζων βροτοὺς 

25. πόλεσί τε πύργους σφῶν ἕκητι δυσμόρων. 

ἔπειτα κηρύσσει μὲν ᾿Εβραίων γένει 
τἀρσενικὰ ῥίπτειν ποταμὸν ἐς βαϑύρροον, 

ἐνταῦϑα μήτηρ ἢ τεκοῦσ' ἔκρυπτέ μὲ 

τρεῖς μῆνας ὡς ἔφασκεν, οὐ λαϑοῦσα δὲ 

30 ὑπεξέϑηκε κόσμον ἀμφιϑεῖσά μοι 

παρ᾽ ἄκρα ποταμοῦ λάσιον εἰς ἕλος βαϑύ" 

ἹΜαριὸμ δ᾽ ἀδελφή μου κατώπτευεν πέλας. 

χἄπειτα ϑυγάτηρ βασιλέως ἅβραις ὁμοῦ 

κατῆλϑε λουτροῖς χρῶτα φαιδρῦναι γέον. 

΄ 

*) Cf. Actor. 5, f. 
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. ἰδοῦσά μὶ εὐθὺς καὶ λαβοῦσ᾽ ἀνείλετο. 
ἔγνω .δ᾽ Ἕβραϊῖον ὄντα, καὶ λέγει τάδε 

ΟἸΠαριὰμ ἀδελφὴ προσδραμοῦσα βασιλίδι" 
ϑέλεις τροφόν σοι παιδὶ τῷδ᾽ εὕρω ταχὺ 

5$ ix τῶν ᾿Εθραίων; 5 δ᾽ ἐπέσπευσεν κύρην. 
μολοῦσα δ᾽ εἶπεν μητρὶ, καὶ; παρῆν ταχὺ 
αὐτή γε μήτηρ κἀλαβέν μ᾽ εἰς ἀγκάλας. 
εἶπεν δὲ ϑυγάτηρ βὰσιλέως" τοῦτον γύναι 
τρόφευε, κἀγὼ μισϑὸν ἀποδώσω σέϑεν. 

10 ὄνομα δὲ Moos» ὠνόμαζε τοῦ χάριν 
ὑγρᾶς ἀνεῖλε ποταμίας ἀπὶ ἠόνος. 
ἐπεὶ δὲ καιρὸς γηπίων παρῆλϑέ p 
ἦγέν ue μήτηρ βασιλίδος πρὸς δώματα 

᾿ ἅπαντα μυϑεύσασα καὶ λέξασά με, 
15, γένος πατρῷον καὶ ϑεοῦ δωρήματα. 

τ ἕως μὲν οὖν τὸν παιδὸς εἴχομεν χρόνον, 
τροφαῖσι βασιλικαῖσι καὶ παιδεύμασιν P. 

ἅπανϑ' ὑπισχνεῖν᾽. ὡς ἀπὸ σπλάγχνων ἑῶν" 415. 

ἐπεὶ δὲ nio ἧς κόλπος ἡμερῶν παρῆν, Pott. 

20 ἐξῆλθον οἴχων βασιλικῶν. 
$. 156. Ἔπειτα τὴν διαμόχην τοῦ 9 "Efoafov. 

χαὶ τοῦ ““Ἰγυπτίου διηγησάμενος καὶ τὴν ταφὴν τὴν 

ἐν τῇ ψάμμῳ τοῦ Hana ἐπὶ τῆς ἑτέρας μάχης 

φησὶν οὗτος" 
25 τί τύπτεις ἀσϑενέστερον σέϑεν; 

ὃ δ᾽ εἶπεν" ἡμῖν τίς σ᾽ ἀπέστειλεν κριτὴν 

ἢ ̓̓ πιστάτην ἐνγταῦϑωα; μὴ κτείνεις δέ E 

ὥσπερ τὸν ἐχϑὲς dàydgo ; καὶ δείσας ἐγὼ 

: ἔλεξα" πῶς ἐγένετο συμφαν ἐς τόδε; 

ϑ0φεύγει δὴ ἐντεῦϑεν καὶ ποιμαίγει πρύβατα προδι- 

δασκόμενος. εἰς ἡγεμονίαν ποιμιεγικὴν» προγυμνασία 

γὰρ βασιλείας τῷ μέλλοντι τῆς ἡμερωτάτης τῶν 

ἀνθρώπων ἐπιστατεῖν ἀγέλης 3i ποιμενικὴ καϑάπερ 

N 

καὶ τοῖς πολεμικοῖς τῇ φύσει 3 ϑηρευτική. ἄγει δὲ 

ϑόαὐτὸν ἐντεῦϑεν ὃ ϑεὸς ἐπὶ τὴν τῶν Ἑβραίων στρα- 

τηγίαν. 



! 
, 

". 

CLEM. ALEX. STR. L.I. C. XXIV. $.157.158. 105 

$. 157. Ἔπειτα νουϑετοῦνται μὲν Alyéniot πολ-: 

λάκις οἵ πολλάκις ἀσύνετοι, θεαταὶ δὲ “Εβραῖοι ἐγί- 

yovro ὧν ἕτεροι κακῶν ὑπέμενον ἀκινδύνως ixuav- : 

-Suyovréc τὴν δύναμιν τοῦ ϑεοῦ. ἐπεὶ δὲ Aiyontiot 

Sáxo$ μὴ παραδεχόμενοι τὰ τῆς δυνάμεως  ἀποτε- 

λέσματα δὲ ἀφροσύνην οἱ νήπιοι ἀπιστοῦντες, τότε, 

ὡς εἴρηται, ῥεχϑὲν δέ τε οἱ νήπιοι ἔγνωσαν *), vote- 

ρόν τε. ἐξιόντες οἱ Ἐβραῖοι πολλὴν λείαν τῶν .4i- 

᾿γυπτίων ἐκφορήσαντες ἀπήεσαν οὐ διὰ φιλοχρημα- 

᾿Αὐτίαν, ὡς οἱ κατήγοροί φασιν --- οὐδὲ γὰρ ἀλλοτρίων 

αὐτοὺς ἀνέπειϑεν ἐπιϑυμεῖν ὃ. ϑεός —, ἀλλὰ πρῶτον 

uiv ὧν παρὰ πάντα τὸν χρόνον ὑπηρέτησαν τοῖς 

“Αἰγυπτίοις μισϑὸν ἀναγκαῖον κομιζόμενοι, ἔπειτα δὲ 

καὶ τρόπον τινὰ ἠμύναντο ἀντιλυποῦντες ὡς φιλαρ- 

1δγύρους. “Ἵϊγυπτίους τῇ τῆς λείας ἐκφορήσει, χαϑά- 

^. περ ἐκεῖνοι τοὺς “Εβραιους τῇ καταδουλώσει, εἴτ᾽ οὖν "Ὁ." 

ὡς ἐν πολέμῳ φαίη τις τοῦτο γεγονέναι τὰ τῶν416. 

ἐχϑρῶν φέρειν ἠξίουν νόμῳ τῶν χεχρατηχότων | qgPott- 

. χρείττονες ἡττόνων. καὶ τοῦ πολέμου ἢ αἰτία δι- 

᾿ρχαία. ἱκέται διὰ λιμὸν ᾿Εβραῖοι ἧκον πρὸς. Aiyv- 

πτίους:, οἱ δὲ τοὺς ξένους χαταδουλωσάμενοι τρό- 

Xov αἰχμαλώτων ὑπηρετεῖν ἠνάγκασαν σφῖσι μηδὲ. 

τὸν μισϑὸν ἀποδιδόντες. εἰτὲ ὡς ἐν εἰρήνῃ μισϑὸν 

ἔλαβον τὴν λείαν παρὰ ἀκόντων τῶν πολὺν χρόνον 

25o)x ἀποδιδόντων, ἀλλὰ ἀποστερούντων. | 

x ; 1 Cap. XXIV. ; 

3 ap ἢ 
ᾧ. 158. Ἔστιν οὖν ó Π]ωϊσῆς ἡμῖν προφητικὸς, 

γομοϑετικὸς, TUXTIXOC , στρατηγικὸς, πολιτιχὸς ,, qu- 

λόσοφος. ὅπως μὲν οὖν ἣν προφητικὸς μετὰ ταῦτα 

βολεχϑήσεται, ὁπηνίκα ἂν περὶ προφητείας διαλαμι: 

βάνωμεν" τὸ τακτικὸν δὲ μέρος ἂν εἴη τοῦ 'στρα- 

τηγικοῦ, τὸ δτρατηγικὸν δὲ τοῦ βασιλικοῦ. niv 

τ τὲ αὖ τὸ νομοϑετιχὸν μέρος ἂν εἴη τοῦ βασιλικοῦ, 

/ 

*) Cf. Hesiod. ἔργ. v. 216. 



106 CLEM. ALEX. STR. L.I. C. XXIV. $. 158.159. 

xad án xal τὸ δικαστικόν." τοῦ δὲ βασιλικοῦ τὸ 
μὲν ϑεῖον μέρος ἐστὶν, οἷον τὸ κατὰ 10» ϑεὸν καὶ 
τὸν ἅγιον υἱὸν αὐτοῦ, παρ᾽ ὧν τά τε ἀπὸ γῆς ἀγα-. 
,ϑὰ καὶ τὰ ἐκτὸς. καὶ 5 τελεία εὐδαιμονία χορηγεῖ-- 
ται, αἰτεῖσϑε γὰρ, φησὶ, τὰ- μεγάλα. καὶ τὰ μιχρὰ 

Ρ ὑμῖν προστεϑήσεται *y, δεύτερον. "δέ ἐστιν εἶδος βα- 
150 σιλείας μετὰ τὴν ἀκραιφνῶς λογικὴν καὶ ϑείαν διοί- 
Sylb.xrow τὸ μόνον τῷ ϑυμοειδεῖ τῆς ψυχῆς εἰς βασι- 

λείαν συγχρώμενον, xa9' ὃ εἶδος Ἡραχλῆς μὲν 2ς- 
10yovc , 4é&avógoc δὲ IMoxsoóvov ἐβασίλευσε. τρίτον 

δὲ τὸ. ἑνὸς ἐφιέμενον τοῦ νικῆσαι, μόνον καὶ κατα- 
στρέψασϑαι. τὸ δὲ πρὸς κακὸν ἢ ἀγαϑὸν τὴν γίκην 
ποιεῖσϑαι T τοιούτῳ οὐ πρόσεστιν, ᾧ Πέρσαι ἐπὶ 
τὴν “Ελλάδα στρατεύσαντες συνεχρήσαντο. τοῦ γὰρ 

τόϑυμοῦ τὸ μὲν φιλόνεικον μόνον ἐστὶν αὐτοῦ τοῦ χρα- 
τεῖν ἕνεκα τὴν δυναστείαν πεποιημένον, τὸ δὲ φιλόκα- 
λον εἰς καλὴν καταχρωμένης τῆς ψυχῆς τῷ ϑυμῷ. 

$. 159. Τετάρτη δὲ 5 πασῶν. κακίστη, ἢ κατὰ 
τὰς ἐπιϑυμίας τάττεται βασιλεία, ὡς ἡ Σαρδανα- 

202)À0v. καὶ τῶν τὸ τέλος ποιουμένων ταῖς ἐπιϑυ- 
μίαις ὡς πλεῖστα χαρίζεσϑαι, τοῦ δὴ βασιλικοῦ τοῦ 
τε κατ᾽ ἀρετὴν γικῶντος καὶ τοῦ κατὰ βίαν ὄργανον Ἐ. 
τὸ τοακχτιχὸν, ἄλλο. δὲ xav ἄλλην φύσιν τε καὶ ὕλην.41{7. 
ἐν μέν γε ὅπλοις καὶ τοῖς μαχίμοις ζῴοις δὲ ἐμψύ-Ῥοιι. 

ϑόχων τε καὶ ἀψύχων. ψυχὴ 10 τάττον ἐστὶ καὶ voUc, 

ἐν δὲ τοῖς τῆς ψυχῆς πάϑεσιν᾽ ὧν ἐπικρατοῦμιεν τῇ 
ἀρετῇ λυγισμός. ἐστι τὸ τακτικὸν ἐπισφραγιζόμενος 
ἐγχράτειαν καὶ σωφροσύνην pe) ὁσιότητος καὶ yvQ- . 
σιν ἀγαϑὴν μετ᾽ ἀληϑείας τὸ τέλος εἰς εὐσέβειαν 

δοἀναφέρων ϑεοῦ, οὕτω γὰρ τῇ ἀρετῇ χρωμένοις φρό- 
vno E τάττουσά ἐστι, τὰ δὲ ϑεῖα ἢ σοφία, τὰ 
ἀνθρώπεια δὲ ἡ πολιτικὴ, σύμπαντα δὲ ἡ n θασιλιχή. 
βασιλεὺς τοίνυν ἐστὶν ὃ ἄρχων κατὰ νόμους ὃ τὴν 
τοῦ ἄρχειν ἑκόντων ἐπιστήμην ἔχων, οἷός ἐστιν ὃ 

5) Cf. Matth, 6, 33. 
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χύριος τοὺς elg αὐτὸν καὶ δὲ αὐτοῦ πιστεύοντας 

προϊέμενος, πάντα γὰρ παρέδωκεν δ᾽ ϑεὸς, καὶ πάντα 

ὑπέταξεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν, να ἐν τῷ ὀνό-- 

μᾶτι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπι- 

δγείων καὶ καταχϑονίων, xoi πᾶσα γλῶσσα ἐξομο- 

λογήσηται ὅτε κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν ϑεοῦ 

πατρός" *). is. 

οὐ 18. 160. Ἰδέαις δὲ ἐνέχεται τὸ στρατήγημα τρι- 

oiv, ἀσφαλεῖ, παραβόλῳ καὶ τῷ ἐκ τούτων μικτῷ, 

τοσυγτίϑεται δὲ τούτων ἕκαστον ἐκ τριῶν ἢ διὰ λόγου 

ἢ δὲ ἔργων ἢ καὶ δὲ ἀμφοτέρων ἅμα τούτων. ταῦτα 

δὲ ὑπάρξει πάντα ἐπιτελεῖν ἢ πείϑοντας ἢ βιαζομένους" 

ἢ ἀδικοῦντας ἐν τῷ ἀμύνασϑαι, οἷς ἐμπεριέχεται 

- σὰ δίκαια ποιοῦντάς ἢ ψευδομένους ἢ ἀληϑεύοντας, 

15] καὶ τούτων ἅμα τισὶ χρωμένους κατὰ τὸν αὐτὸν 

^ χαιρόν. ταῦτα δὲ σύμπαντα χαὶ τὸ πῶς δεῖ χρῆ- 

σϑαι τούτων ἑχάστῳ παρὰ ΠΠωῦὐσέως λαβόντες "Ελ- 

ληνες ὠφέληνται. τύπου δὲ ἕνεκεν ἑνὸς ἢ καὶ δευ- 

τέρου ἐπιμνησϑήσομαι παραδείγματος στρατηγικοῦ. 

οΠΠ]ωῦσῆς τὸν λαὺν ἐξαγαγὼν" ὑποπτεύσας ἐπιδιώξειν 

τοὺς «Αἰγυπτίους τὴν ὀλίγην καὶ σύντομον ἀπολιπὼν 

ὁδὸν ἐπὶ τὴν ἔρημον ἐτρέπετο, καὶ νύχτωρ τὰ πολλὰ 

͵ τῇ πορείᾳ ἐκέχρητο. ἑτέρα γὰρ ἦν οἰκονομία, xa 

ἣν ἐπαιδεύόντο ᾿Εβραῖαι δὶ ἐρημίας πολλῆς καὶ χρὸ- 

φόνου μακροῦ εἷς μόνον τὸ πιστεύειν τὸν ϑεὸν εἶναι δὲ 

ὑπομονῆς ἐϑιζόμενοι σώφρονος. 
(. 161. Τὸ γοῦν στρατήγημα τοῦ ἸΠωῦύσέως δι- 

δάσκει πρὸ τῶν κινδύνων δεῖν τὰ χρήσιμα συνιδεῖν 

xal οὕτως ἐπιβαλεῖν. ἀμέλει γέγονεν ὅπερ καὶ ὑπώ- 

. βθπτευσεν, ἐπεδίωξαν γὰρ oi «Αἰγύπτιοι ἐφ᾽ ἵππων καὶ 

ὀχημάτων, ἀλλ: ἀπώλοντο ϑᾶττον ῥαγείσης τῆς ϑα- 

λάσσης καὶ σὺν ἵπποις καὶ ἅρμασιν αὐτοὺς κατα- 

᾿χλυσάσης ὡς μηδὲ λείψανον αὐτῶν ἀπολειφϑῆναι. 

μετὰ δὲ ταῦτα στῖλος πυρὸς ἑπόμενος, ὡδήγει γὰρ 
/ 

4) Philipp. 2, 10 sq. : 
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ἔμπροσϑεν. αὐτῶν, ἦγε xt τοὺς Ἑβραίους δὲ P 
ιἀβάτου, ἐν πόνοις χαὶ ὃ οιπορίαις εἰς τὲ ἀνδρείαν418.. 
εἰς τε καρτερίαν γυμνάζων xal συμβιβάζων αὐτοὺς, Ροτι. 
ἵνα καὶ χρηστὰ τὰ τῆς χώρας μετὰ τὴν πεῖραν. τῶν 
ὁδοχούντων δεινῶν φανῇ εἰς ἣν ἐξ ἀνοδίας παρέπεμ- 
πεν αὐτούς. - 

$. 162. Ναὶ μὴν καὶ τοὺς πολεμίους τοὺς τῆς 
χώρας προχαϑεζομένους τροπωδάμενος ἀπέχτεινεν ἐξ 
ἐρήμου xol τραχείας 0000 — τοιαύτη γὰρ 3 ἀρετὴ 

10700 στρατηγιχοῦ — ἐπιϑέμενος αὐτοῖς. ἐμπειρίας 

γὰρ καὶ στρατηγίας ἔργον ἦν τὸ τὴν χώραν τῶν πο- 
λεμίων λαβεῖν. τοῦτο συνιδὼν ἹΠιλτιάδης ὃ τῶν 
“4ϑηναίων. στρατηγὸς ὃ τῇ ἐν IMagadavi μάχῃ γι- 
κήσας τοὺς Πέρσας ἐμιμήσατο τόνδε τὸν τρῦπον. 

16ἤγαγε τοὺς “41ϑηναίους νύκτωρ δὲ ἀγνοδίας βαδίσας" 
καὶ πλανήσας τοὺς τηροῦντας αὐτὸν τῶν βαρβάρων, 
ὃ γὰρ Ἱππίας. ὃ τῶν “1ϑηναίων ἀποστὰς ἐπήγαγε 
τοὺς βαρβάρους εἰς τὴν Audi y καὶ τοὺς ἐπικαί- 
Qovc τῶν τόπων προκαταλαβόμενος ἐφύλαττεν διὰ 

2010 τῆς χώρας ἔχειν τὴν ἐμπειρίαν. ἔργον μὲν οὖν, 
ἦν τὸν Ἱππίαν λαϑεῖν, ὅϑεν εἰκότως ὃ ηιλτιάδης 
συγχρησάμενος ἀνοδίᾳ τὲ καὶ νυχτὲ ἐπιϑέμενος τοῖς 

ἔρσαις ὧν ELIT “ἐ[γεῖτο τὰ κατὰ τὸν ἀγῶνα μετ᾽ 
ἐκείνων ὧν αὐτὸς ἡγεῖτο κατώρϑωσεν. 

25 4 ᾧ. 1068.- AAA καὶ Θρασυβούλῳ τοὺς éxmtoóv- 
τας ἀπὸ Φυλῆς καταγαγόντι χαὶ βουλομένῳ λαϑεῖν 

στῦλος ὁδηγὸς γίνεται διὰ τῶν ἀτῥιβῶν ἰόντι. τῷ 

Θράσυβούλῳ γύχτωρ ἀσελήνου xol δυσχειμερίου, τοῦ 

καταστήματος γεγονότος πῦρ ἑωρᾶτο προηγούμενον, 

30070 αὐτοὺς ἀπταίστως προπέμψαν κατὰ τὴν ΠΊου-- 

γυχίαν ἐξέλιπεν, ἔνϑα νῦν ὃ. τῆς Φωσφύρου βωμός 

ἐστι. πιστὰ τοίνυν τὰ ἡμέτερα κἂν ἐντεῦϑεν γενέ- 

σϑω τοῖς “Ἑλλησιν, ὅτι ἄρα δυνατὸν τῷ παντοχρά- 

τορι ϑεῷ προηγεῖσϑαι ποιῆσαι τοῖς “Εβραίοις γύχτωρ 

β8όστῦλον πυρὸς τὸν xoi καϑηγησάμενον, αὐτοῖς τῆς 
ὁδοῦ. λέγεται δὲ καὶ ἐν χρησμῷ τινί" 
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, στῦλος Θηβαίοισι Zliovvocog πολυγηθϑὴς," 

ΟΡ, ἐκ τῆς. παρ᾿ ᾿Εβραίοις ἱστορίας. ἀλλὰ καὶ Εὐριπί- 
É 54.3 , ARR , ; 

151 δης ἐν ᾿“ντιόπῃ. quom, 00000. Mor: 

Sylb. ^ ' £yÓov, δὲ ϑαλάμοις βουχόλον. $^ 5438 

5 χομῶντα κισσῷ. στῦλον. Etíov. ϑεοῦ. 1 
ἡ y c - ^ n "Ὁ E 

σημαίνει δὲ ὁ στῦλος τὸ ἀνεικόνιστον τοῦ. ϑεοῦ, ὁ 

02. πεφωτισμέγος. στῦλος πρὸς. τῷ τὸ ἀνεφίκόνιστον 
WT D c - - 

σημαίνειν δηλοῖ τὸ ἑστὼς καὶ μόνιμον τοῦ ϑεοῦ καὶ 

τὸ ἄτρεπτον αὐτοῦ φῶς καὶ ἀσχημάτμστον. 

10 $. 164,. Πρὶν γοῦν ἀκριβωϑῆναι τὰς τῶν yao. - 
, . Y 

μάτων. σχέσεις κίονας" ἱστάντες οἱ παλαιοὶ ἔσεβον , 
, c Ld - m 

τούτους ὡς ἀφιδρύματα τοῦ ϑεοῦ. γράφει γοῦν ὃ 

τὴν Φορωνίδα. ποιήσας" "TE ig. 

oc Καλλιϑόη κλειδοῦχος ὀλυμπιάδος βασιλείης, ᾽ 
τὴ "H. - 24 JR UN , ΜΆ ΄ 

15. enc. ᾿᾿ργείης ἢ στέμμασι καὶ ϑυσάνοισι 1 
πρώτη ἐχύσμησεν περὶ κίονα μακρὸν ἀνάσσης. p. 

3 ^ ^ c M 2. J , c - N UA SUE 

ἀλλὰ καὶ 0 τὴν Εὐρωπίαν ποιήσας ἱστορεῖ TO £vA19. 

Ζελφοῖς ἄγαλμα ᾿“πόλλωνος χίονα εἶναι διὰ τῶνδε Pott. 

ὄφρα ϑεῷ δεκάτην ἀκροϑίνιά τε κρεμάσαιμεν 

"90 σταϑμῶν ix ζαϑέων καὶ κίονος ὑψηλοῖο. 

"AnóAlov μέν τοι μυστικῶς χατὰ στέρησιν τῶν πολλῶν 
c - 3 - - 

νοούμενος ὃ εἷς ἐστὶ ϑεός. ἀλλ᾽ οὖν τὸ πῦρ ἐκεῖνο τὸ 
» hl , M - ^ by , [4 , / 2 

ξοικὸς στύλῳ χαὶ πῦρ τὸ διὰ βάτου συμβολὸν. ἔστε 

φωτὸς ἁγίου τοῦ διαβαίνοντος ἐκ γῆς καὶ ἀνατρέ- 
ἴ 4 r 

25yovvoc αὖϑις εἰς οὐρανὸν διὰ τοῦ ξύλου δὲ οὗ καὶ 
- (2^ - ^ 6 : 

τὸ βλέπειν ἡμῖν νοητῶς δεδώρηται. 

: ἷ Cap. XXV. eo 

ξ, 165. Πλάτων δὲ ὃ φιλόσοφος ἐκ τῶν MoV- 

σίως τὰ περὶ τὴν νομοθεσίαν. ὠφεληϑεὶς ἐπετίμησε 

ϑθμὲν τῇ ΠΊίνωος καὶ ᾿“υκούργου πολιτείᾳ πρὸς. ἀν- 

δρείαν μόνην ἀποβλεπομέναις, ἐπήνεσε δὲ c σεμνο- 

τέραν τὴν ἕν τι λέγουσαν καὶ πρὸς δόγμα ἕν νεύου- 

σαν αἰεὶ, καὶ γὰρ ἰσχύϊ καὶ σεμνότητι καὶ φρονή-- 

σει πρέπειν ἂν μᾶλλον φιλοσοφεῖν ἡμᾶς λέγει πρὸς 

- τὸ ἀξίωμα τοῦ οὐρανοῦ ἀμετανοήτως χρωμένους 

Clement. Alex. vol. 11. ^ | K 
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γνώμῃ τῇ αὐτῇ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν. ἄρα οὖν τὰ κατὰ 
τὸν νόμον ἑρμηγεξύει πρὸς ἕνα ϑεὸν ἀφορᾶν καὶ δι: 
καιοπραγεῖν ἐντελλόμενος. τοῦ δὲ πολιτιχοῦ δύο εἴδη 
λέγει, τὸ μὲν “»ομικὸν, τὸ δὲ πολιτικὸν δμωνύμως 
δὠνομασμένον, καὶ πολιτικὸν μὲν χυρίως αἰνίττεται 
τὸν δημιουῤγὸν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ ϑιβλίῳ, τούς τὲ εἷς 
αὐτὸν “ἀφορῶντας καὶ βιοῦντας ἐγεργῶς καὶ δικαίως 
σὺν καὶ τῇ ϑεωρίᾳ καὶ αὐτοὺς πολιτικοὺς ὀνομάζει, τὸ 
δὲ ἐπ’ ἴσης τῷ νομικῷ κεχλημένον πολιτικὸν εἴς. TE x0- 

100g] μεγαλόνοιαν διαιρεῖ εἰς τε ἰδιωτικὴν σύνταξιν ἣν ἣν 
κοσμιότητα καὶ ἁρμονίαν καὶ σωφροσύνην ὠνόμασεν, 
ὅταν | ἄρχοντες μὲν πϑέπωσι τοῖς “ἀρχομένοις, πειϑήνιοι 
δὲ οἱ ἀρχόμενοι τοῖς ἄρχουσι ylyr ὠνται, ὅπερ ἢ κατὰ, 
ἸΠωὐσέα πραγματεία. διὰ: σπουδῆς ἔχει γενέσθαι. 420. 

15 $. 166. Ἔτι τὸ μὲν γομικὸν πρὸς γενέσεως Pott. 
εἶναι, 40 πολιτιχὸν δὲ πρὸς φιλίας καὶ ὁμονοίας ὃ 

Πλάτων ὠφεληϑεὶς τοῖς μὲν νόμοις, τὸν φιλόσοφον 
᾿ τὸν ἐν τῇ ἐπινομίδι συνέταξεν τὸν τὴν διέξοδον πά- 
σης γενέσεως τῆς διὰ τῶν πλανωμένων εἰδότα, φι- 

ϑθλύσοφον δὲ ἄλλον τὸν Τιμαῖον üvrà ἀστρονομικὸν 
καὶ ϑεωρητιχὴὺν. τῆς" ἐκείνων φορᾶς συμπαϑείας τὲ 
καὶ κοινωνίας τῆς πρὸς ἄλληλα ἑπομένους τῇ πολι-. 

τείᾳ συνάπτει. ἔπειτα, τέλος γὰρ οἶμαι τοῦ τε πο- 
λιτικοῦ τοῦ τε κατὰ νόμον βιοῦντος ἡ ϑεωρία, 

256voyxotov yovv τὸ πολιτεύίεσϑαι ὀρϑῶς, ἄριστον δὲ 
τὸ φιλοσοφεῖν. ὃ γὰρ νοῦν ἔχων πάντα τὰ αὑτοῦ 
εἰς γνῶσιν συντείνας βιώσειεν, κατευϑύνας μὲν τὸν 
βίον ἔργοις ἀγαϑοῖς, ἀτιμάσας δὲ τὼ ἐναντία τά τε 
πρὸς ἀλήϑειαν συλλαμβανόμενα μεϑέπων μαϑήματα. 

ϑονόμος δέ ἐστιν οὐ τὰ νομιζόμενα — οὐδὲ γὰρ τὰ 
ὁρώμενα ὅρασις -- οὐδὲ δόξα πᾶσα — ov γὰρ καὶ 
E πονηρὰ - ἀλλὰ νόμος ἐστὶ χρηστὴ δόξα, χρη- 
στὴ δὲ ἡ ἀληϑὴς, ἀληϑὴς δὲ ἡ 7 τὸ ὃν εὑρίσκουσα, καὶ 

' τούτου τυγχάνουσα, (ὃ ὧν δὲ ἐξαπέσταλκέν ue" *), 

5) Exod. 8, 15. » 
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φησὶν ὃ ἸΠωΐϊσῆς. ἢ τινὲς ἀκολούϑως δηλονότι τῇ 
τ χρηστῇ δόξῃ λόγον ὀρϑὸν τὸν νόμον ἔφασαν, προσ- 

τακτιχὸν μὲν ὧν ποιητέον, ἀπαγορευτικὸν δὲ ὧν οὐ 
ποιητέον. Ὁ ; ; 

Poo UR 0749. 94 4 P 
$. 167. Ὅϑεν ὃ νόμος εἰχότως εἴρηται διὰ IMov- 

, , hi E us / ^ 2 

σέως δεδύσϑαι κανὼν τυγχάνων δικαίων τε xol ἀδί- 

κων. καὶ τοῦτον κυῤίως ϑεσμὸν ἂν εἴποιμεν TOv. 
c kj] - ^ Ln , y " , ν᾽, - 

ὑπὸ ϑεοῦ διὰ Πῆωϊσέως παραδεδομένον. ἔχει γοῦν 

τοτὴν ἀγωγὴν εἰς τὸ ϑεῖον. λέγει δὲ καὶ ὃ Παῦλος" Ῥ. 
ς - -» ἡ 

ὃ νόμος τῶν παραβάσεων χάριν ἐτέϑη ἄχρις ἂν421. 
f E , €.» » 2 Mr eet A ἀλλο μὲ 

ἔλθῃ τὸ σπέρμια ᾧ ἐπήγγελται.᾽ εἴτα οἱονεὶ éne&-Eott. 

ἡγούμενος τὴν διάνοιαν ἐπιφέρει' πρὸ τοῦ δὲ ἐλ- 
. Suy τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα ovyxt- 

, / y D 3. 8 c - P) M 

1δχλεισμένοι φόβῳ, δηλαδὴ ἀπὸ ἁμαρτιῶν, elc τὴν 

μέλλουσαν πίστιν ἀποχαλυφϑήσεσθαι. ὥστε ὃ vó- 
μος παιδαγωγὸς ἡμῶν ἐγένετο εἰς Χριστὸν ἵνα ἐκ 

- c » 

πίστεως δικαιωϑῶμεν" *). ὃ νομοϑειικὸς δέ ἐστιν 
- “ - Α - , 

ὃ τὸ προσῆκον ἑκάστῳ μέρει τῆς ψυχῆς καὶ roi; ToU» 
m - ΄ ^ 

20:0» ἔργοις ἀπονέμων, ωῦσῆς δὲ συνελόντι εἰπεῖν. 
- -— , ^ 

νόμος ἔμψυχος ἦν τῷ χρηστῷ λόγῴ κυβερνώμενος, 
^ 3 * 

$. 168. Πολιτείαν γοῦν διηκόνησεν ἀγαϑὴν, 3 

δέ ἐστι τροφὴ ἀνθρώπων καλὴ κατὰ κοινωνίαν. αὐ- 
3 

τίχα τὴν δικαστικὴν μετεχειρίζετο ἐπιστήμην οὖσαν 

2γδιορϑωτικὴν τῶν ἁμαρτανομένων ἕνεκεν τοῦ δικαίου. 

σύστοιχος δὲ αὐτῇ ἡ κολαστικὴ τοῦ κατὰ τὰς κολά- 
ν 4 * 

σεις μέτρου ἐπιστημονική τις οὖσα. κόλασις δὲ οὔσα 
- » ν € » - - 

διόρϑωσίς ἐστι ψυχῆς. ἔστι δὲ ὡς ἔπος εἰπεῖν τῷ - 

ἸΠωῦσεῖ ἡ πᾶσα ἀγωγὴ παιδευτικὴ μὲν, τῶν οἵων 

ϑῦτε- γενέσθαι καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν". ϑηρευτικὴ δὲ 
^ 2 , ς ν 

. τῶν ὁμοίων τούτοις, ἥτις ἂν εἴη στρατηγικὴ" ἢ δὲ 
»»: -— - , M , 

χρηστικὴ τοῖς ϑηρευϑεῖσι λόγῳ κατὰ τρόπον σοφία 

*) Galat, 19, 28 sq. 

K 2 
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εἴη, ἂν νομοϑετική" οχτᾶσϑαί vt. γὰρ. καὶ χρῆσϑαων. 

ταύτης ἴδιον βασιλικωτάτης οὔσης. Ἱμόνον γοῦν τὸν. 

P.cogóv οἱ ̓ φιλόσοφοι fi βασιλέα, νομοϑέτην, 'στρατηγὺν, 

102 δίκαιον, ὅσιον, ϑεοφιλῆ κηρύιτουσιν. εἰ δὲ ταῦτα 

Sylb. “περὶ τὸν ἸΠωῦσέα εὕροιμεν, ὡς ἐξ αὐτῶν δείκνυτειε 

τῶν γραφῶν, "εὖ μάλα. πεπεισμένως ἂν ἀγορεύοιμεν 

σοφὸν τῷ ὄντι τὸν Π]ωῦσέα. 
$. 169. Ka9dniQ οὖν ihv. 'ποιμενικὴν τὸ τῶν 

προβάτων προνοεῖν φαμὲν, οὕτω yàg εὖ ἀγαϑὸς 

τοποιμὴν τὴν. ψυχὴν» τίϑησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων" ") 

οὕτω γε χαὶ τὴν νομοϑετικὴν τὴν ἀνθρώπων ἀρετὴν 

κατασχευάζειν ἐροῦμεν τὸ ἀνϑρώπινον᾽ κατὰ δύναμιν 

ἀγαϑὸν ἀναζωπυροῦσαν, ἐπιστατικὴν οὖσαν καὶ xin- 

᾿ δεμονικὴν τῆς ἀνϑρώπων ἀγέλης. εἰ δὲ ἡ ποίμινη 7 

«δἀλληγορουμένη πρὸς τοῦ ϑεοῦ οὐδὲν ἄλλο ἢ ἀγέλη. 

τις ἀνθρώπων. ἐστὶν, ὃ αὐτὸς ἔσται ποιμήν. τε xol 

γομοϑέτης ἀγαϑὸς μιᾶς τῆς ἀγέλης «τῶν αὐτοῦ 

ἐπαϊόντων: προβάτων" 1), ὃ εἷς κηδεμὼν, ὃ τὸ ἀπο- 

λωλὸς ἐπιζητῶν" τε καὶ εὐρίσχων νόμῳ καὶ λόγῳ, εἶ 
20γε ὃ νόμος. πνευματικὸς xài ἐπὶ τὴν εὐδιιμονίαν 

ἄγων" ὃ χὰρ πνεΐματι ἁγίῳ γενόμενος πνευματικός. 

οὗτος δὲ ὅ τῷ ὄντι γνομοϑέτης, ὃς οὐ μιόνον ἐπαγ-᾿ 

ἕλλεται τὰ ἀγαϑά τε καὶ καλὰ, ἀλλὰ καὶ ἐπίστα- 

ται "ἢ, τούτου xal ὃ γόμος τοῦ τὴν ἐπιστήμην 

2οἔχοντος. τὸ σωτήριον πρόσταγμα, μᾶλλον δὲ ἐπιστή- 

tnc πρόσταγμα ὗ γόμος, «δύναμις γὰρ καὶ σοφία ὁ 

λόγος" Y) τοῦ ϑεοῦ. νόμων τε αὖ ἐξηγητὴς οὗτος 
m οὗ ὃ νόμος 30697, ὃ πρῶτος ἐξηγητὴς τῶν ϑείων P. 

προσταγμάτων, ὃ τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐξηγούμε-422. 

30rog υἱὸς μογογενής.- - Pott. 

δι 170. Ἔπειτα οἱ μὲν πειϑόμενοι τῷ γόμῳ τῷ 
TE γνῶσιν ἔχειν. τινὰ αὐτοῦ οὔτ᾽ ἀπιστεῖν οὔτ᾽ ἀγνο- Ὶ 
εἶν δύναν ται τὴν ἀλήϑειαν, οἱ δὲ ἀπιστοῦντες ἥχι- 

- 

LU 

5) foann. 10, 11.  ?*) Ibid, v. 16. “55) Cf, Matth. 
18, 12. 1) 1 Corinth. 1, 24. 
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στά τε ἐν τοῖς. ἔργοις εἶναι βεβουλημένοι, 1 εἴπερ τινὲς 

: ἄλλοι καὶ οὗτοι ἀγνοεῖν ὃμολ ̓ογοῦνται τὴν ἀλήϑειαν. 

τίς τοίνυν ἢ ἀπιστία τῶν Ἑλλήνων; gu μή πη βούλε- 

σϑε πείϑεσθϑαι τῇ ἀληϑείᾳ. φασκούσῃ ϑεύόϑεν διὰ 

SMwoioéoc δεδόσϑαι τὸν νόμον, ὅπότε yt καὶ αὐτοὶ 

ἐχ τῶν παρὰ σφῖσι τιμῶσι ΠΙωῦσῆ; τόν τε “Μίνω, 

mad Ζιὸς δὲ ἐννάτου ἔτους λαμβάνειν τοὺς νόμους 

ἱστοροῦσι φοιτῶντα. εἰς τὸ τοῦ Ze: ἄντρον, τόν τὲ 

αὖ “υκοῦργον τὰ νομοϑετικὸ εἰς “ελφοὺς πρὸς τὸν 

| 1λρ΄πόλλωνα. συνεχὲς. ἀπιόντα παιδεύεσθαι γράφουσι 

“Πλάτων TE καὶ “Τριστοτέλης καὶ Ἔφορος, Χαμαι- 

λέων τε ὃ Ἡρακλεώτης ἐν τῷ περὶ μέϑης καὶ Apc 
J 

στοτέλης ἐν τῇ «Ζοκρῶν Y πολιῖε fe Ζάλευχον τὸν “2195 

κρὸν παρὸ τῆς “Αϑηνᾶς τοὺς νόμους λαμβάνειν ἀπο- 

τόμνημονεύουσιν. Ὁ οἱ δὲ τὸ ἀξιόπιστον τῆς nag Ἕλλησι 

γομοϑεσίας ὡς οἷόν τὲ αὐτοῖς ἐπαίροντες εἰς, τὸ ϑεῖον 

xaT εἰκόνα τῆς χατὰ τὸν lVwioéa προφητείας ἀγνώ-- 

pov. οὐκ αὐτόϑεν ὁμολογοῦντες τήν TE ἀλήϑειαν 

καὶ τὸ ἀρχέτυπον τῶν παρὰ σφῖσιν ἱστορουμένων. 

20 — Cap. XXVII. 
ὃ. 471. Mi τοίνυν κατατρεχέτω ETT τοῦ γόμου 

διὰ τῆς τιμωρίας ὡς οὐ καλοῦ κἀγαϑοῦ" οὐ γὰρ ὃ 

μὲν τὴν τοῦ σώματος γόσον “ἀπάγων εὐεργέτης δόξει, 

ψυχῆς “δὲ ἀδικίας ὃ πειριύμενος ἀπαλλάττειν "οὐ 

φϑμᾶλλον ἂν. εἴη χηδεμὼν, ὅσῳπερ ψυχὴ σώματος ἐν- 

τιμότερον. ἀλλ᾽ ἄρα τῆς μὲν τοῦ σώματος ὑγιείας 

ἕνεχ καὶ τομὰς καὶ καύσεις καὶ φαρμακοποσίας 

ὑφιστάμεϑα, καὶ ὃ ταῦτα, προσάγων σωτήρ. τε καὶ 

ἰατρὸς καλεῖται, οὐ φϑύνῳ τινὶ οὐδὲ vou enel 

30r; noc. τὸν πάδχοντα, ὡς δ᾽ ἂν ὃ τῆς τέχνης 

ὑπαγορεύοι λόγος καὶ μέρη. τινὰ ἀποτέμνων, ὡς μὴ 

τὰ ὑγιαίνοντα συνδιαφϑείρεσϑιαι αὐτῷ, χαὶ οὐκ ἄν 

τις πονηρίας αἰτιάσαιτο τοῦ ἰατροῦ τὴν τέχνην; τῆς 

δὲ ψυχῆς ἕνεκα οὐχ ὁμοίως ὑποστησύμεϑα, ἐάν τὰ 
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φεύγειν ἐάν τὲ ἐχτίνειν ζημίας ἐάν τε δεσμὰ, εἶ μέλ- 
"λοι τις μόνον ἐξ ἀδιχίας ποτὲ δικαιοσύνην χτᾶσϑαι; 

ιὗ γὰρ νόμος κηδόμενος τῶν ὑπηκόων πρὸς uev τὴν 
ϑεοσέβειαν παιδεύει καὶ ὑπαγορεύει τὰ ποιητέα, εἴρ-- 
ὅγει τὲ ἕκαστον τῶν ἁμαρτημάτων δίκας ἐπιτιϑεὶς 
τοῖς «μετρίοις αὐτῶν, ὅταν δέ τινὰ οὕτως ἔχοντα 

κατιδῃ ὡς ἀνίατον ἀρκεῖν εἰς ἔσχατον ἀδικίας ἐλαύ- 

ψονται ,. τότε ἤδη τῶν ἄλλων κηδόμενος ὅπως ἂν 

μὴ διαφϑείρωνται “πρὸς αὐτοῦ,. ὥσπερ μέρος τι τοῦ. 

Ἰϑπαντὸς. σώματος ἀποτεμὼν οὕτω ποὺ τὸν τοιοῦτον, 323. 

ὑγιέστατα ἀποκτίννυσι. ἀνε ΤΉ ΚΕ Ρ οἵἴς 

too ὁ, 172. « Κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου" » 97- 
x, 
δὲν o 5 ἀπόστολος, A ̓ παιδευόμεϑα ἵνα μὴ, σὺν τῷ χό- 

σμῳ κατακριϑῶμεν᾽" Wy προεῖπεν γὰρ ὃ προφήτης! 

15. ned edu ἐπαίδευσέν με ὃ κύριος, τῷ δὲ ϑανάτῳ. 

οὐ παρέδωκέν με ped n εἕνεκα γὰρ τοῦ διδάξαι δε 
τὴν δικαιοσύνην, ἐῤέυ ralüiwod ac" ; φησὶ, καὶ 

ἐπείρασέν σε καὶ ἐλιμαγχόνησέν σε καὶ ἐδίψησέν σε 

ἐν γῇ. ἐρήμῳ, ἵνα yvor og πάντα. τὰ δικαιώματα 

δοχαὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σοὺ ὅσα ἐγὼ 

ἐντέλλομαί σοι σήμερον, καὶ γνώσῃ 8v τῇ “καρδίᾳ 

σοὺ" ὅτι ὡς & τις παιδεύσει ,ἄνϑρωπος τὸν υἱὸν αὖ- 

τοῦ, obra παιδεύσει σὲ κύριος ὃ. ϑεὸς ἡμῶν" pij 

ὅτι δὲ τὸ ὑπύδειγμα, σωφρονίζει αὐτίκα φησὶ, «παν- 

250U0y0c ἰδὼν τιμωρούμενον πογηρὸν κραταιῶς αὐτὸς 

παιδεύεται, ἐπεὶ γενεὰ σοφίας φύβος κυρίου 1). 

ἢ. 173. Méy«otov δὲ καὶ τελειύτατον. ἀγαϑὸν, 

ὅταν τινὰ ἐχ τοῦ κακῶς πράττειν εἰς ἀρετήν τὲ καὶ 

εὐπραγίαν μετάγειν δύνηταί τις, ὅπερ ὃ γόμος ἐρ- 

β0γάζεται. ὥστε καὶ ὕταν ἀνηκέστῳ τινὶ χαχῷ περι- 

πέσῃ τις ὑπό τε ἀδικίας καὶ πλεονεξίας καταληφϑεὶς΄ 

εὐεργετοῖτ᾽ ἂν ὃ ἀποχτιννύμενος, εὐεργέτης γὰρ ὃ 

γόμος τοὺς μὲν δικυίους ἐξ ἀδίκων ποιεῖν Óvrdut- 

9) 1 Corinth. 11, 32. 55) Psalm. 118, 18. “45) Deu- 

"teron. 9, 2 sq. 5. 11. 1) Prouerb. 22, 3 sq. 
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voc, ἢν μόνον ἐπαΐειν ἐθελήσωσιν αὐτοῦ, τοὺς δὲ 
ἀπαλλάττων τῶν παρόντων κακῶν, τοὺς γὰρ σω- 
᾿φρόνως καὶ δικαίως βιοῦν ἑλομένους ἀϑανατίζειν 

ἐπάγεται. τὸ δὲ γνῶναι γύμον διανοίας ἐστὶν ἀγα- 

ὁϑῆς. καὶ πάλιν" ἄνδρες καχοὶ οὐ νοοῦσι νόμον, οὗ. 

δὲ ζητοῦντες τὸν κυριῶν δυνήσουσιν ἐν παντὸ ὁγα- 
ϑῷ" ἢ. δεῖ δὴ τὴν διοιχοῦσαν πρόνοιαν κυρίαν τὲ 

P. εἶναι xal, ἀγαϑὴν»᾽ ἀμφοῖν γὰρ 7| δύναμις οἰκονομεῖ 

153 σωτηρίαν, 7| μὲν κολάσει σωφρονίζουσα ὡς κυρία, 

5γ1».ἢ δὲ δὲ εὐποιίας χρηστευομένη ὡς εὐεργέτις. ἔξε- 
στι δὲ μὴ εἶναι ἀπειϑείας υἱὸν, ἀλλὰ μεταβαίνειν 

ἐκ τοῦ σκότους εἰς ζωὴν χαὶ παραϑέντα τῇ σοφίᾳ 

τὴν ἀκοὴν νόμιμον εἶναι ϑεοῦ, δοῦλον μὲν τὰ πρῶτα, 
ἔπειτα δὲ πιστὸν γενέσθαι ϑεράποντα, φοβούμενον. 

, εἰ δέ τις ἐπαναβαίη, τοῖς υἱοῖς 

ἡ ἐγκαταλέγεται: ἐπὰν. δὲ ἀγάπη καλύψῃ πλῆϑος 
τὸ ῥμαοτιῶν᾽ **), μακαρίας ἐλπίδος τελειώσει αὐξη- 

- - ri yt : "EY, - 2 s Aer δ 
ϑέντα dy ἀγάπῃ ἐχδέχεσϑαι τοῦτον ἐνχαταταγεντα. 

- -᾿ , τ LM t A3 E 

τῇ ἐχλεκτῇ υἱοϑεσία τῇ qn κεκλημένῃ τοῦ ϑεοῦ 

“ἡρἄδοντα ἤδη τὴν εὐχὴν καὶ λέγοντα, ,ιγενέσϑω μοὶ 

κύριος elg θεόν." ; 

^ $ 174. Τοῦ νόμου δὲ- τὴν εὐποιίαν διὰ τῆς 

πρὸς τοὺς Ἰουδαίους περικοπῆς δεδήλωκεν ὃ ἀπόστο-- 

"Aoc γράφων ὧδέ πως" δὲ σὺ Ἰουδαῖος. énovo-P. 

,ὁμάζῃ xul ἐπαναπαΐῃ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν ϑεῷ424. 

καὶ γιγνώσκεις τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ καὶ δοχιμάζεις οίι, 

τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου πέποιϑάς 
. - - - » , 

τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν 0X0- 
) d » 

τει, παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα 

᾿βοτὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ ἀληϑείας ἐν τῷ vó- 

po? ?9?9*).— ταῦτα γὰρ δύνασϑαι τὸν “νόμον ὑμυλο- 
» 

t 

γεῖται, κἂν oi κατὰ νόμον μὴ πολιτευόμενοι ὡς ἐν 
/ ᾿ , “ : " CES ie Y 

. ψόμῳ ἀλαζονεύωνται, βιοῦντες" , «μακάριος δὲ ἀνὴρ 

| 5) Prouerb. 28, 5.  **) 1 Petr, 4, 8, **?) Roman. 

^ 2,.17 — 20. 
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ὃς εὗρεν. σοφίαν καὶ ϑνητὸς ὃς ̓εἶδεν φρόνησιν, ἐκ 
δὲ τοῦ στύματος αὐτῆς᾽ ᾽ τῆς σοφίας δηλονότι, .di- 

“καιοσύνη ἐκπορεύεται, νόμον δὲ xai "ἔλεον᾽ ἐπὶ γλιύο- 

σῆς φορεῖ" ἢ): ἑνὸς γὰρ. κυρίου ἐνέργεια ὃς ἐστι 
5. «δύναμις χαὶ σοφία᾽ ἢ ϑεοῦ ὃ τε γόμος᾽ τό 

τε BÍ ἠαγγέλιον, καὶ ὃν ἐγέννησε φύβον ὃ νόμος ἐλεῆ- 

μων οὗτος εἰς σωτηρίαν" j «ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πί- 

'στεις καὶ ἀλήϑεια μὴ ἐχλιπέτωσάν σε, ἄφαψαι δὲ 

αὐτὰς περὶ σῷ τραχήλῳ" neis 
10 $- 175. “Ὁμοίως δὲ τῷ Παύλῳ ? προφητεία ὄνει-- 

δίζει τὸν λαὸν ὡς μὴ συνιέντα τὸν νόμον: «σύντριμμα ; 

καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αἰτῶν καὶ 600v εἰρήνης 

οὐκ ἔγνωσαν Ὁ Sy οὐχ ἔστι φόβος ϑεοῦ ἀπέναντι. 
τῶν ὀφθαλμῶν acis T «Φόσκοντες εἶναι σοφοὶ 

τόἐμωράνϑησαν" DE ,otü ager: δὲ ὅτι καλὸς 0 νόμος 

ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρήσηται" οἱ δὲ ϑέλοντες εἶναι 

νομοδιδάσκαλοι οὐ γοοῦσι᾽ , φησὶν ὃ ἀπόστολος, εοὔτε 

p λένηυσιν οὔτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται, τὸ δὲ τέλος 
τῆς παραγγελίας ἀγάπῃ ex xaO uoüc καρδίας καὶ συνει-- 

200/0606 ἀγαϑὴς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτον᾽ rH 

: Cap. XXVIII. 
$. 176. H “μὲν οὖν κατὰ Moata φιλοσοφία 

τετραχῇ τέμνεται εἴς τε τὸ ἱστορικὸν καὶ τὸ κυρίως 
λεγύμενον γομοϑετιχὸν, ἅπερ ἂν e τῆς ἠἡϑικῆς 

3όπραγματείας ἴδια, τὸ τρίτον δὲ εἰς τὸ ἱερουργικὸν, 
E ἐστιν ἤδη τῆς φυσικῆς ϑεωρίας, καὶ τέταρτον ἐπὶ 
πᾶσι τὸ ϑεολογιχὸν εἶδος ἧ ἐποπτεία, ἥν φησιν ó 

. Πλάτων τῶν μεγάλων ὄντως εἶναι ευστηρίων, pi- 
στοτέλης δὲ τὸ εἶδὸς τοῦτο μετὰ τὰ φυσικὰ καλεῖ. 

δθχαὶ 7 γε κατὰ Πλάτωνα διαλεχτικὴ ὥς φησιν ἐν τῷ 
πολιτικῷ τῆς τῶν ὄντων δηλώσέως εὑρετική τίς ἐστιν 

5) Prouerb.3, 12. 16, 55) 1 Corinth. 1, 24. “55) Pro- 
uerb. 3, 38. 5555) Iesai. 59, 7 sq. Roman. 3, 16 sq. 
T) Psalm. 36, 1. Roman. 3, 18. Ti) Roman, 1, 22. 
Tti) 1 Timoth. 1; 8. 7. $. 
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ἐπιστήμη, κτητὴ δὲ αὕτη τῷ σώφρονι οὐχ ἕνεκα τοῦ 
λέγειν τὶ πράττειν τι τῶν mQüc τοὺὴς ἀνϑρώπους,Ῥ, 

ὥσπερ οἱ νῦν διαλεκτικοὶ περὶ τὰ σοφιστικὰ ἀσχο-42ὅ. 
“λούμενοι “ποιοῦσιν, ἀλλὰ τῷ ϑεῷ κεχαρισμένα u£yPott. 
δλέγειν. δύνασϑαι, κεχαρισμένα δὲ πράττειν τὸ πᾶν 
εἷς δύναμιν. 

0$. 177. Mixijj δὲ φιλοσοφία οὖσα τῇ ἀληϑείᾳ 
$ ἀληϑὴς διαλεκτικὴ ἐπισχοποῖσα τὰ πράγματα καὶ 

τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας δοχιμόζουσα vnt£a- 

τθγαβαίνει περὶ τὴν πάντων κρατίστην οὐσίαν, τολμᾷ 

(4€ ἐπέχεινα, ἐπὶ τὸν τῶν ὅλων ϑεὸν οὐκ ἐμιπειρίαν 
τῶν ϑνητῶν, ἀλλ᾽ ἐπιστήμην τῶν ϑείων καὶ οὐρα- 

(^ »loy ἐπαγγελλομένη, ἢ συνέπεται καὶ T περὶ τῶν 
ἀνθρωπείων περί τε τοὺς λόγους xal τὰς πράξεις 

᾿4ϑοϊχεία χρῆσις. εἰχύτως ἄρα καὶ 7 γραφὴ τοιούτους 
τινὰς ἡμᾶς διαλεκτικοὺς οὕτως ἐθέλουσα γενέσθαι 

παραινεῖ" ε)ίνεσϑε δὲ δόχιμοι τραπεζῖται" *), τὰ, ' 
μὲν ἀποδοκχιμάζοντες, τὸ δὲ καλὸν κατέχοντες "), 
αὕτη γὰρ τῷ ὄντι ἡ διαλεχτικὴ φούνησίς ἐστι περὶ 

20r νοητὰ διαιρετικὴ ἑκάστου τῶν ὄντων ἀμίκτως τε 

καὶ εἰλιχρινῶς τοῦ ὑποκειμένου δεικτικὴ, ἢ δύναμις 

περὶ τὰ τῶν πραγμάτων γένη διαιρετικὴ. μέχρι τῶν 

|. Ἰδιχωτάτων καταβαίνουσα, παρεχομένη ἕκαστον τῶν 

- "üyrov καϑαρὸν οἷόν ἐστι φαίνεσθαι. 

25 ξ. 178. 4ιὸ xol μόνη αὕτη ἐπὶ τὴν. ἀληθῆ σο- 

φίαν χειραγωγεῖ, ἥτις ἐστὶ. δύναμις ϑεία, τῶν ὧν- 

των ὡς ὄντων γνωστικὴ, τὸ τέλειον ἔχουσα, παντὸς 

πάϑους ἀπηλλαγμένη, οὐκ ἄνευ τοῦ σωτῆρος τοῦ 
καταγαγόντος ἡμῶν τῷ ϑείῳ λόγῳ τοῦ ὁρατικοῦ τῆς 

δοψυχῆς τὴν ἐπιχυϑεῖσαν ἐκ φαύλης ἀναστροφῆς ἄγνοιαν 

ἀχλυώβδη καὶ τὸ βέλτιστον ἀποδεδωκότος, ὄφρ᾽ εὖ 

γινώσκοιμεν ἠμὲν τὸν ϑεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα ***). 
» 

"d 

*) De hoc dicto vid. adnotat. . **) Cf, 1 "Théssalon. 

$,21. ***) Cf. Homer. Il. e. v. 128, . 

" 
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οὗτός ἐστιν ὃ τῷ ὄντι δείξας ὅπως τε γνωστέον ἑαυ- 

τοὺς, οὗτος ὃ τῶν ὅλων τὸν πατέρα ἐχκαλύπτων, | 

ᾧ ἂν βούληται; καὶ ὡς οἷόν τε τὴν ἀνθρωπίνην 

φύσιν χωρῆσαι νοεῖν, «οὐδεὶς γὰρ ἔγνω τὸν υἱὸν εἶ 

δμὴ ὃ πατὴρ, οὐδὲ τὸν πατέρα εἰ μὴ ὃ υἱὸς καὶ ᾧ 

ἂν 6 υἱὸς ἀποκαλύψῃ" *). 
δ. 179. Εἰκότως ἄρα ὃ ἀπόστολος «κατὰ ἀπο- 

κάλυψιν" φησὶν ἐγνωκέναι τὸ μυστήριον καϑὼς 

-προέγραψα ἐν ὀλίγῳ πρὸς ὃ δύνασϑε ἀναγινώσκον- —— 

iíÜreg νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ vov P. 

Χριστοῦ" ?*).. πρὸς ὃ δύνασϑε᾽ εἶπεν, ἐπεὶ 104426. 
ὶ ) ὶ ) δέ : i Ü) Pott. 

τινὰς γάλα μόνον. εἰληφότας, οὐδέπω δὲ καὶ βρῶμα, 

αὐτίκα οὐχ ἁπλῶς γάλα. τετραχῶς δὲ ἡμῖν ἐχλη- 

πτέον τοῦ νόμου τὴν βυύλησιν, ἢ ὡς σημεῖον ἐμ- 

τϑφαίνουσαν ἢ ὡς. ἐντολὴν κυροῦσαν dg πολιτείαν ὃρ- 

ϑὴν ἢ ϑεσπίζουσαν ὡς προφητείαν. ἀνδρῶν δὲ εὖ 

P.oi) ὅτι τὰ τοιαῦτα διακρίνειν τε καὶ λέγειν, οὐ γὰρ 

104 δὴ μία Méóxovóg ἣ πᾶσα πρὸς νόησιν γραφὴ, ἢ 

 Sylb.qaciv οἱ παροιμιαζόμενοι" διαλεχτικώτερον δὲ ὡς 

Ὡθένε μάλιστα προσιτέον αὐτῇ τὴν ἀκολουϑίαν τῆς 

ϑείας διδασκαλίας ϑηρωμένοις. ᾿ 

| Cap. XXIX. ᾿ 

$. 180. -Ὅϑεν παγκάλως ὃ παρὰ τῷ Πλάτωνι 
Αἰγύπτιος ἱερεὺς, Ὦ Σόλων, Σόλων, εἶπεν, Ἕλλη- 

γόνες ὑμεῖς αἰεὶ παῖδές ἐστε, οὐδ᾽ ἡντινοῦν ἐν ταῖς 
ψυχαῖς ἔχοντες δὲ ἀρχαίαν ἀκοὴν παλαιὰν δόξαν, 
γέρων δὲ Ἑλλήνων οὐκ ἔστιν οὐδείς. γέροντας οἶμαι 
εἰπὼν τοὺς τὰ πρεσβύτερα τουτέστε τὰ ἡμέτερα εἶ-- 
δότας, ὡς ἔμπιιλιν νέους τοὺς τὰ νεώτερα καὶ ὑπὸ “Ἐλ- 

δολήνων ἐπιτετηδευμένα τὰ χϑὲς καὶ πρῴην γενόμενα. 
ὡς παλαιὰ καὶ ἀρχαῖα ἱστοροῦντας. ἐπήγαγεν οὖν 
μάϑημα χρόνῳ πολιὸν κατὰ βαρβαρικόν τινα τρό- 
nov ἀπλάστῳ καὶ οὐκ εὐκρινεῖ χρωμένων ἡμῶν τῇ 

*) Mattb. 11, 27. 595) Ephes. 3, 3 sq. 

pv NETS 
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μεταφορᾷ. ἀτεχνῶς γοῦν. οἱ εὐγνώμονες ὅλῳ τῷ 
πλάσματι τῷ τῆς ἑρμηνείας προσίασιν, ἐπὶ δὲ τῶν 
“Ελλήνων φησὶ τὴν οἴησιν αὐτῶν βραχύ τι διαφέ- 
pev μύϑων, οὐ γὰρ μύϑων παιδικῶν ἐξαχουστέον» 

“δοὐδὲ “μὴν τῶν Toig: παισὶ γενομένων uia " παῖδας 
δὲ εἴρηκεν αὐτούς γε τοὺς μύϑους, ὡς ἂν μικρὸν. 
διορώντων τῶν 700 Ἕλλησιν οἰησισόφων, αἰνιττό- 
μένος τὸ μάϑημα͵ τὸ πολιὸν τὴν παρὰ βαρβάροις. 
προγενεστάτην ἀλήϑειαν, ᾧ ῥήματι τέϑεικε τὸ παῖς 

τὐμῖϑος, τὸ μυϑικὸν τῆς τῶν γειυτέρων ἐπιβολῆς διε-: 
λέγχων ὡς δίκην παίδων μηδὲν πρεσβύτερον ἐχούσης; 
ἄμφω κοινῶς τοὺς piove αὐτῶν καὶ τοὺς λόγους 
Ἀκίδικοὺς εἶναι παριστάς. 4 

$. 181. Θείως τοίνυν ἢ δύναμις ἢ τῷ Ἑρμᾷ᾽ 
τόχατὰ, ἀποκάλυψιν λαλοῦσα τὰ δράματά φησι καὶ 
τὰ ἀποκαλύμματα, διὰ τοὺς διψύχους τοὺς διαλο- 
,γιξομένους ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, εἶ ἄρα ἔστι ταῦτα 
ἢ οὐκ ἔστιν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ τῆς πολυμαϑοῦς 
περιουσίας ἀποδείξεις ἰσχεροποιοῖῦσι καὶ βεβαιοῦσι Ρ. 

| 20xo1 ϑεμελιοῦσι τοὺς ἀπουδεικτικοὺς, ὅσον ἔτι αἱ427. 

αὐτῶν ὡς νέων φρένες ἠερέϑονται ἢ): «Anger gPott. 
ἄρα ἐντολὴ ἀγαϑὴ" Js κατὰ τὴν γραφὴν, .. νόμος δὲ 
φῶς͵ ὁδοῦ, ὁδοὺς γὰρ βιότητος ἐλέγχει παιδεία" My 
* γόμος ὃ πάντων βασιλεὺς 

25 ϑνατῶν τε καὶ ἀϑανάτων, 
λέγει Πίνδαρος. ἐγὼ δὲ τὸν ϑέμενον τὸν νόμον διὰ 
τούτων ἐξακούω, καὶ τό γε Ἡσιόδειον ἐπὶ τοῦ πάν- 

των λελέχϑαι ϑεοῦ λαμβάνω , εἰ καὶ στοχαστικῶς d- 

eno τῷ ποιητῇ, ἀλλ᾽ οὐ καταληπτικῶς" 

80 τόνδε γὰρ ἀνϑρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων, 
ἰχϑύσι γὰρ καὶ ϑηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς, 
ἐσϑέμεν ἀλλήλους, ἐπεὶ οὐ δίκη ἐστὶ μετ᾿ αὐτῶν" 
ἀνθρώποισι δ᾽ ἔδωκε δίκην, ἢ πολλὸν ἀρίστη ***). 

^ 

.*) Cf. Homer, YNiad. y, v. 108, — **) Prouerb. 6, 23. 

999} Ílesiod. ἔργ. v. 274—277. ' 
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e 

' Mov εἶτε καὶ τὸν αὖϑις δοϑέντα πλὴν ἐχ. ϑεοῦ,. 9. 

τε τῆς φύσεως - τὲ τῆς μαϑήσεως γόμος εἷς, ὡς 

καὶ Πλάτων à. τῷ πολιτικῷ ἕνα τὸν γομοϑέτην φη- 
$aiv, ἐν δὲ τοῖς γόμοις ἕνα τὸν συγήσοντα τῶν μου- 
cuv, διὰ τούτων διδάσχων τὸν λόγον εἶναι ἕνα καὶ. 

τὸν ϑεὸν ἕνα. Π]ωῦσῆς δὲ φαίνεται τὸν. χύριον δια- 

ϑήκην καλῶν" ἰδοὺ ἐγὼ" b λέγων, «dl διαϑήκη μοὺ 

μετὰ σοῦ᾽ «m ἐπεὶ xol πρότερον. εἶπεν διαϑήκην. 

10μὴ ζητεῖν. αὐτὴν ἐν γραφῇ. ἔστι γὰρ διαϑήχη ἣν ὃ 

αἴτιος τοῦ παντὸς 9óc τίϑεται, ϑεὸς δὲ παρὰ τὴν 

- ϑέσιν εἴρηται καὶ τάξιν τὴν. διακόσμησιν. ἐν δὲ τῷ 

Πέτρου κηρύγματι εὕροις ἂν νόμον καὶ λόγον τὸν 

κύριον προσαγορευόμενον. ἀλλ᾽ ὃ piv κατὰ τὴν 
1δἀληϑῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν. ὑπομνημάτων πρῶτος 
"ἡμῖν στρωματεὺς ἐνταυϑοῖ περιγεγράφϑω. "n 

Περὶ τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ. φιλοσοφίαν. 
ὑπομνημάτων στρωματεὺς ko Fes: 

E 

5) Genes. 17, 4. 

minces df i M 

———— a 
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proponit ($. 35 C. II, per fidem solam ad dei cognitio- 

nem posse perueniri . 4—9.). C. III, contra haereticos 

disputat qui qae. ex naturae necessitate prouenire statuant 

(Ὁ. 10. Ga. | C, IV: denuo de vtilitate "credendi, fidemque 

esse. omnis. sciéntiae. fundamentum ($.42— 19.), ΟἍὍ, V.. Graé- 

cos ex sacris eripi uus pluruna hausisse multis exemplis-pro- , 

bat (ὁ ὦ 20 — 24.). C. VI. de fidei praestantia et vilitate ($. 

JUS UO, "VH. tüinoris vsum ósléndit eumque. à vitupe- 

rantium tbiectionibus vindicat ($- 39 235, Am 6o YHI. Basi 

- lidae. et: Valentini deliria de timore, vt rerum caussa refntat 

(δ. 3640.) C. ΙΧ. virtutes Christianas esse inter.Se con- 

nexas (ᾧ., 41] — 45.), ; C. Χ, quid sibi vindicet philosophus 

Christianns (ὁ. 46. 47.) C. XH. cognitionem illam quae per, 

— fidem traditur esse omnium certissimam (ᾧ, 48— 52.). 0), X1. 

de fide duplici (ἦν. 53 —55.). C. XIIL. de prima et secunda 

poenitentia ($. 56 —59.). C. XIV. quot modis fiat inuolun- 

tarium ($..60. 61)... C. XV. de dinersis voluntari et pecoa- 

torum exinde sequentium generibus ($. 62 --- 71). C.. XVI. 

quo modo loci sacrae soripturae exponendi sint qui affectns hu- 

manos deo tribuunt (f. 72 — 75.), — C. XVIT, de viriis có- 

Clement, lex. vol, II, L 
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gnitionis generibus (j. 76. 77.. C. XVHI, , legem. Moysaicam 

omnis doctrinae moralis esse fontem atque inde Graecos ἠϑικὰ 

sna hausisse ($. 78— 96.). | C. XIX. de vero gnostico qui 

sit dei' imitator praecipüe in! beneficentia. ($. 97 — 102.). 

ie. *XX. eundem tolerantiam et abstinentiem 'exercere ($. 103 

2e196-).« νος XXI. recenset, varias philosophorum de summo 

bono sententias ($. 127 — 130.). C. XXIH, Plato summum 

bonum in 'assimilatione (Gumi, deo ait. consistere ,, quocum con- 

cordant sacri scriptores ($. 131 — 136.). C. XXIII de ma- 

trimoni commodis et praeceplis (4nveius vsu obseruandis, quae 

plenius tractat libro sequenti ($. 137 — 146-). 
À " t j i 

WEN 

- 

DIOE SE 

2008 4. ᾿Ηξῆς δ᾽ ἂν εἴη διαλαβεῖν, ἐπεὶ κλέπτας 

τῆς βαρϑάρου φιλοσοφίας Ἕλληνας εἶναι προσεῖπεν. 

ἢ γραφὴ, ὕπως τοῦτο δὲ ὀλίγων δειχϑήσεται. οὐ 

.'$yàg μόνον τὰ παράδοξα τῶν noQ ἡμῖν ἱστορουμέ- 

vt» ἀπομιμουμένους | ἀναγράφειν αὐτοὺς παραστή-. 

couv, πρὸς δὲ τὰ κυριώτατα τῶν δογμάτων429. 

σκευωρουμένους καὶ παραχαράσσοντας mngoyevtoré- Pott. 

ρων οὐσῶν τῶν παρ ἡμῖν γραφῶν ὡς ἀπεδείξαμεν 

τοδιελέγξομεν, ἔν τε τοῖς περὶ πίστεως περί v& σοφίας 

γνώσεώς τε καὶ ἐπιστήμης, ἐλπίδος τὲ x«l ἀγάπης, 

περί τε μετανοίας καὶ ἐγκρατείας καὶ δὴ καὶ φύβου 

ϑεοῦ, ὑμῆνος ἀτεχνῶς τῶν ἀληϑείας ἀρετῶν, ὅσα 

τε ἀπαιτήσει ἡ κατὰ τὸν τύπον τὸν προχείμενον 

τοὐποσημείωσις περιληφϑήσεται καὶ ὡς τὰ μάλιστα τὸ 

^ ξπικεχρυμμένον τῆς βαρβάρου φιλοσοφίας, τὸ συμ- 

βολικὸν ἐοῦτο καὶ αἰνιγματῶδες εἶδος, ἐζήλωσαν "es 

πραγματικῶς và τῶν ἀρχαίων φιλοσοφήσαντες χθῆ- 

σιμώτατον, μᾶλλον δὲ ἀναγκαιότατον τῇ γνώσει τῆς 

"θἀληϑείας ὑπάρχον. . 

$. 9. Ἐπὶ τούτοις ἀκόλουθον. οἶμαι ὑπὲρ ὧν 

χατατρέχουσιν ἡμῶν Ἕλληνες ἀπολογήσασϑαι ὀλίγαις 

συγχρωμένους γραφαῖς, εἴ nag ἠρέμα καὶ 0 Ἰουδαῖος 

ἐπαΐων ἐπιστρέψαι δυνηθείη. ἐξ ὧν “ἐπίστευσεν, εἷς 
Ἂς 

Cap. I. 
u 
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ἂν οὐχ ἐπίστευσεν. διαδέξεται δὲ εἰχότως: τοὺς yev- 

ναίους τῶν φιλοσόφων ἔλεγχος ἀγαπητικὸς τοῦ, βίου 

τε αὐτῶν. καὶ τῆς εὑρέσεως τῶν καινῶν. δογμώτων 

Ῥιοὐκ ἀμυνομένων ἡμῶν τοὺς κατηγόρους, πολλοῦ ye 
155 καὶ δεῖ, τοὺς εὐλογεῖν μεμαϑηκότας τοὺς. καταρω- 

Βγ!ιμένους, κἂν βλασφήμους κενῶς καταφέρωσιν. ἡμῶν 

λόγους, ἀλλ᾽ ἐϊς. ἐπιστροφὴν τὴν ἐχείνων. αὐτῶν, 

εἴ πως ἐπαισχυνϑεῖεν oi πάνσοφοι δὲ ἐλέγχου βαρβά- 

ρου σωφρονισϑέντες, ὡς διιδεῖν ὀψὲ γοῦν δυνηϑήναι, 

105n0i4 ἄρα εἴη τὰ μαϑήματα, ἐφ᾽ ἃ στέλλονται τὰς 

ἀποδημίας τὰς διαποντίους. ὧν μὲν γὰρ δὴ κλέ-. 
argu. καὶ δὴ, καὶ ταῦτα ἀποδεικτέα περιαιρεϑείσης 

αὐτοῖς. τῆς φιλαυτίας, "4 δὲ αὐτοὶ διζήσάμενοι éav- ^ 

τοὺς ἐξευρηκένοί(ς .ov&tzorvou τούτων ὃ. ἔλεγχος; 

15xoTem0x0A0v 40. δὲ καὶ περὶ τῆς ἐγκυκλίου, καλου- 

“μένης παιδείας εἰς ὅσα ἄχρηστος, περί ze ἀσέρολο- 
γικῆς καὶ 'μαϑηματικῆς καὶ μαγικῆς γοητείας τε ἐπε: 

ο΄ δραμητέον. αὐχοῦσι γὰρ δὴ καὶ ἐπὶ ταῖσδε. οἱ Παν-- 
| ἔλληνες ὡς μεγίσταις ἐπιστήμαις. Εὃς δ᾽ ἐλέγχει 

. 90usrà παρρησίας εἰρηνοποιεῖ᾽" Ὦ). VIC WRAUNE 

τ, 8. Ἔφαμεν δὲ πολλάκις ἤδη. μήτε μεμελετη- 

χέναι. μήτε μὴν ἐπιτηδεύειν ἑλληνίζειν, ἱκανὸν yàg. 

δὴ τοῦτο ἀποδημαγωγεῖν τῆς ἀληϑείας τοὺς πολ- 

λούς. τὸ δὲ τῷ ὄντι φιλοσόφημα οὐκ εἰς τὴν γλῶσ- 
δόσαν, ἀλλ εἰς τὴν γνώμην ὀνήσει τοὺς ̓  ἐπαΐωυντας. 

δεῖ δ᾽ οἶμαι τὸν ἀληϑείας κηδόμενον οὐκ ἐξ ἐπι-. 

βουλῆς καὶ φροντίδος τὴν φράσιν συνθεῖναι, πει-480. 

ρᾶσϑαι δὲ ὀνομάζειν μόνον ὡς δύναται ὃ βούλεται,Ῥοίι. 

τοὺς γὰρ τῶν λέξεων ἐχομένους καὶ περὶ ταύτας pu 

δθρἀσχολουμένους διαδιδράσκει τὰ πράγματα. γεωργοῦ 

ο΄ μὲν οὖν ἴδίον τὸ ἐν ἀκάνϑαις φυύμενον ῥόδον ἀβλα- 
τς βῶς λαβεῖν, καὶ τεχνίτου τὸν ἐν ὀστρείῳ σαρκὶ καὶ 

τορωρυγμένον. μαργαρίτην ἐξευρεῖν. φασὶ δὲ καὶ τὰς 
ὄρνιϑας ἡδίστην ἔχειν τὴν σαρχὸς ποιότητα ὅτε οὐκ 

*) Prouerb. 10, 11. 
L2 
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32a [p ΣΝ ^ - , L 2 n ^ JN f , 

ἀφϑόνου: τροφῆς παρατεϑείσης αὐταῖς uv δὲ oxa- 
b dpiox -— N & " 

λεϑουσαϊ τοῖς ποσὶν ἐχλέγονται μετὰ πόνου“ τὰς 'τρο- 
AMA A DI Nro ed Loc LU "m ἧς 

qüc. ε΄ τις οὖν: τοῦ διοίου ϑεωρητικὸς ἐν πολλοῖς 

τοῖς “πιθανοῖς ae καὶ “Ελληνικοῖς τὸ ἀληϑὲς duae 

᾿δ)ληϑέναιι rio εἴ xa dnep ὑπὸ" τοῖς μορμολυκείοις. τὸ i 
Le, ad od ol CP v : / T 

πρόσωπον" τὸ ἀληϑινὸν: πολυπραγμονήσας, ϑηράσε-. 
P5. ΑΝ : 1 A - € € m . Aon 

ται φησὶ γὰρ /v τῷ δράματι τῷ Ἑ,ρμᾷ m δύναμις 
Ν - ex "a - 

ἢ φανεῖσα" ὃ ἐὰν ἐνδέχηταί σοι ἀποκαλυφϑῆναι, 

ἀποκαλυφϑήσεται. 0c ex 
4 

; * ^ 
Ὶ à 5 ) ) 

10 id d à Y m, Cap. 1. 

2, ma Qi) . 

(oon god ς Ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ «μὴ ἐπαίρου", ai. mo 

Qouulos λέγουσιν, ἐν πάσαις δὲ ὁδοῖς γνώριζε ov- 

τὴν; ἵνα οὀρθοτομῇ τὰς" ὁδούς 00v, ὃ δὲ ποῦς σοῦ. 

οὐ μὴ προσκόπτῃ ἢ. βούλεται μὲν γὰρ. διὰ" τού- 

iro» δεῖξαι ἀκόλουθα δεῖν γενέσϑαι τῷ λόγῳ τὰ ἔργα; 

ἤδη δὲ ἐμφαίνειν. χρῆναι τὸ ἐξ ἁπάσης παιδείας χρή- 

ouo ἐχλεγομένους ἡμᾶς ἔχειν. αἱ 07? δδοὶ σοφίας 

ποικίλαι ὀρϑοτομεῖν ἐπὶ τὴν 000v. τῆς ἀληϑείαρ; 

$00g dio πίστις" ι.ὃ δὲ ποῦς σοὺ μὴ προσχοπτές- 

ὠρτω, “λέγει περὶ τινὼν ἐναντιοῦσθαι δοχούντων τῇ 

p καὶ ϑείᾳ τῇ προνοητικῇ. διοικήσει. ὅϑεν τἐπά- 

yet. μὴ ἴσϑε φρόνιμος παρά σεαυτῷ , κατά τοὺς 

ἀϑέους λογισμοὺς τοὺς ἀντιστασιώδεις τῇ οἰκονομίᾳ 

τοῦ ϑεοῦ; («φοβοῦ δὲ τὸν" μόνον δυνατὸν «ϑεὸν᾽, 

οὐδῷ ἕπεται μηδὲν ἀντικεῖσϑαι τῷ ϑεῷ. ἄλλως τε καὶ 

εν ἡ, ἐπαγωγὴ διδάσκει σαφῶς, ὅτε, ὃ ϑεῖος φόβος &x- 

αλισίς. ἐστι κακοῦ." φησὶ yág* — ., καὶ ἔκκλινον: ἀπὸ 

T 

- ^ -2) e «MA [.] ^ 

πυντὸς κακοῦ" αὕτη παιδεία. σοφίας" (ὧν γάρ. 7 
ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει", ἀλγεῖν μὲν ποιῶν εἰς συνε- 

, ᾿ d 

30gi» , ἀποκαϑιστὰς δὲ εἰς εἰρήνην καὶ ἀφϑαρσίαν. 
[y 3 | 

$. 5. 'H. uiv. οὖν βάρβαρος φιλοσοφία ἣν με- 
ς ^ - » , 

ϑέπομεν ἡμεῖς τελεία τῷ ὄντι καὶ ἀληϑής. φησὶ 

5) Prouerb, 3, 5 — 7. 12. 13. 

᾿ 

- 

δεν ss m c x je 

ὩΣ wd 
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γοῦν ἐν. τῇ. σοφίᾳ" «αὐτὸς qoo: μοι. δέδωκεν." qv 

vro atrio ἀψευδῆ ̓ εἰδέναι. σύστασιν. κόσμου 7 τὴ] 

καὶ τὰ. ἑξῆς ἕως | xal. δυνάμεις. ῥιζῶν. ἐν: “τούτοις. 

ἅπασι: τὴν φυσιχὴν ἐμπεριείληφε: ϑεωρίαν. τὴν κατὰ 

τὸν: αἰσϑήτὸν κόσμον ἁπάντων: TOV γεγονότων." 3 Eire 

δὲ καὶ περὶ τῶν γοητῶν αἰνίττεται δὲ ὧν ἐπάχεὶ" 

p. ES ὅσα. τέ ἐστι. κρυπτὸ. καὶ ἐμφανῆ ἔγνων. 3. γὰῤ πάν- 

ρέων τεχνῖτις ἐδίδαξέ με σοφία.".᾿ ἔχεις ἐν βραχεῖ" αὸ P. 

' - ἐπάγγελμα τῆς xa ἡμᾶς φιλοσοφίαξ.. àvdyl; 06431. 

| 107 Τούτων μάϑησις μετὰ 099 jc πολιτείας ἀσκηϑεῖίσαβοιι. 

διὰ τῆς πάντων τεχνίτιδος. σοφίας ἐπὶ “τὸν ἡγεμόνα; 

τοῦ παντὸς ϑυσάλωτόν͵ τι χρῆμα καὶ δυσϑήρατον: 

ἐξαγαχωροῦν ἀεὶ "καὶ: πόρρω ἀφιστάμενον. τοῦ υδὶώ- 

'χοντος.. ὃ δὲ. αὐτὸς μακρὰν ὧν ἐγγυτάτω βέβηκεν 

159a. ἄρρητον". ec ἐγγίζων. ἐγὼ" kc s φησὶ! “ 

κύριος" "πόρρω μὲν 'κατ' οὐσίαν" πῶς γὰρ. ἂν. 6uvv- 

ἐγγίσαι. ποτὲ. τὸ γεννητὸν ἀγεννήτῳ j- » ἐγγυπάτων ὃ δὲ 

δυνάμει, ἢ τὰ πάντὰ ἐγκεχόλπισται. «εἰ “ποιήσει τες 

κρύφα᾽ qnot. , SU καὶ οὐκ. ἐπόψομαι: ̓ αὐτόν;" δ καὶ 

30δὴ πάρεστιν ἀεὶ τῇ τε ἐποπτικῇ τῇ 1€ εὐεργεζικῇ τῇ: 

τε παιδευτικῇ. ἁπτομένη ἡνιῶν δυνάμει adi dnd too 

ϑλοῦν AT 

ᾧ, 6. Ὅϑεν ὃ Πηωῦσῆς οὔποτε ᾿ἀνϑρωπένῃ. σό- 
a γνωσϑήσεσϑαι τὸν ϑεὸν πεπεισμένος $59 εἰμφάνι- 

2500v , uot σεαυτὸν" ""*).. φησὶ χαὶ εἷς zi γνόφονς. 
οὔ. ἦν. La φωνὴ τοῦ Oto). εἰσελϑεῖν βιάζεται... τουτέ- 
στιν. εἰς τὰς ἀδύτους καὶ ἀειδεὶς περὶ 'τοῦ ὄντος ἐν- 
vola, οὐ γὰρ ἐν quóqo ἢ τόπῳ ὃ ϑεὸς, ἀλλ. ὕπερ- 
dvd. καὶ τόπου. καὶ χρόνου καὶ τῆς. τῶν, γεγονότων 

βοἰδιότητος. διὸ οὐδ᾽ ἐν μέρει. καταγίνεταί ποτὲ οὔτε: 

περιέχων. οὔτε ̓ περεεχόμϑιος ἢ κατὰ. εδρισμόν τινρ 
P, «κατὰ, ἀποτομήν. "rotor. γὰρ οἶκον. -οἰκοδομήσετέ 
μοι; λέγει; κύριος" 1), ἀλλ᾽ οὐδὲ ἑαυτῷ. dua asd 

y y jg) Sapient,: 75 17.. 20 — 22. ] 239 lerem,. aa, 8 MS 

555} Exod. 33, 18, — T) Iesai. 66, 1. e 
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ἀχιίρητος ὧν; κἂν, ὃ οὐρανὸς ϑρόνος᾽" “αὐτοῦ λέ- 

γητῶι οὐδ᾽ οὕτω περιέχεται, ἐπαναπαύεται δὲν τερ- 
'πόμενος “τῇ δημιουργίᾳ. δῆλον οὖν ἡμῖν ἐστὶ xe- 

- ἀρρῴφϑαι viv ἀλήϑειαν, εἰ καὶ ἐξ ἑνὸς παραδείγμα- 
δέος ἤδη δέδεικται, μικρὸν δ᾽ ὕστερον καὶ διὰ zin 
ὀνωνιπαραστήσομεν.. ὃν τῶν vem NUN τὸ 
^os & 7. Πῶς δ᾽ οὐχὶ ἀποδοχῆς ἄξιοι οἵ v6 μοϑεῖν P. 

/1 θέλοντες οἱ τε δυνάμενοι κατὰ τὸν “Σολομῶντα432. 
τ νῶνᾷι σοφίαν. καὶ παιδείαν πψρῆσαί v& λόγουςϑοιε. 

“Ρ  φρονήσεως δέξασθαί τὲ στροφὰς λόγων νοῆσαί Tt 
156 δικαιοσύνην ἀληθῆ" Ἢ ὡς οὔσης καὶ ἑτέρας τῆς 

Sylbui) κατὰ τὴν ἀλήϑειαν διδασκομένης πρὸς τῶν" 
^ γόμων τῶν “Ἑλληνικῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν φιλοσό- 

φῶων, (καὶ κρίματα", φησὶν». εὐθῦναι",. οὐ τὰ 
- τδδικαστικὰ, ἀλλὰ τὸ κριτήριον τὸ ἐν ἡμῖν ὑγιὲς καὶ 

ἀπλανὲς ἔχειν δεῖν μηνύει, ἵνα δῷ ἀκάκοις πανουρ- 
"ylay y παιδὶ δὲ νέῳ αἴσϑησίν τε καὶ εὔνοιαν. “ τῶνδε 
γὰρ ἀκούσας σοφὸς" ὃ ὑπακούειν ταῖς ἐντολαῖς mt- 
πεισμένος, ,-σοφιύτερος ἔσται" κατὰ τὴν γνῶσιν, ςν 

A^ 

δὶ 

2002 γοήμων κυβέρνησιν χτήσεται, ψοήσει τὲ παραβοΞ 

dv καὶ σχοτειγὸν λόγον ῥήσεις τὲ σοφῶν καὶ αἷνί- 

γματα" οὐ yàg κιβδήλους οἱ ἔπιπνοι ἐκ ϑεοῦ λό- 

yve προφέρουσιν οὐδ᾽ οἱ παρὰ τούτων ἐμιπορευί- 

“μενοι, οὐδὲ μὴν πάγας αἷς οἱ πδλλοὶ τῶν σοφιστῶν. 

25:00c νέους ἐμπλέκουσιε πρὸς οὐδὲν ἀληϑὲς σχολά-" 

ζόντες, ἀλλ᾽ οἵ μὲν τὸ ἅγιον «πνεῦμα κεχτημένοι 

πἐρευνῶσι τὰ ᾿βάϑη τοῦ ϑεοῦ" ἤδη), τουτέστι τῆς 

πὲρὶ τὰς προφητείας ἐπικρύψεως ἐπήβολοι γινόμενοι, 
«ἄῶν δὲ ἁγίων" μεταδιδόναι τοῖς κυσὶν" θη), ἀπα- 

ϑογορεύεται ἔστ᾽ ἂν μένῃ ϑηρία, οὐ γάρ noré ἐγκίρ-" 

"avais προσήκει φϑονεροῖς “καὶ τεταραγμένοις ἀπίστοις 

Ὑξὲῦ ἔγι ἤϑεσιν, εἰς ὑλακὴν ζητήσεων ἀναι £ot τοῦ 

ϑείου καὶ καϑαροῦ νάματος τοῦ ζῶντος" ὕδατος. 

.»* 19) Prouérb, 1, 2--6. 45) 1 Corinth. 2, 10. (ese) Matth, 

7; 6. de: 
" 

τ δ, US V Eu 
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ἐξ, 8. 0M» δὴ ὑπερεκχείσϑω᾽" σοὶ ὕδατα ἔξω 

“πηγῆς σοὺ," εἰς δὲ σὰς πλατείας διαπόρευξσϑω: σὰ 

ὕδατα 5): οὐ yàg φρονέουσι τοιαῦτα, πολλοὶ δχύ- 

σοι ἐγκυρσεύουσιν; οὐδὲ μαϑόντες γινώσκουσιν, ἑωῦ- 

Srofc. δὲ doxéovoi, χὠτὰ τὸν γενναῖον  ρἀλλειτον: 

-áp οὐ δοκεῖ σοὶ" καὶ οὗτὸς τοὺς μὴ πιστεύοντας 

᾿μμέγειν 20 δὲ δίκαιός uov ἐκ πίστειος ζήσεξα  **), 

- προφήτης εἴρηχεν. λέγει δὲ καὶ ἄλλὸς προφήτης" 

οἰ ἐὰν μὴ πιστεύσητε," οὐδὲ μὴ συνῆτε" ***) χῶς 

οἀργὰρ τούτων" ὑπερφυᾶ ϑὲωρίαν χωρήσοι AOT ἂν ψυχὴ 

“διαμαχομένης "ἔνδον τῆς περὶ τὴν μάϑησιν ἀπιστίας ; 

πίστις δὲ ἣν διαβάλλουσι κενὴν καὶ βάρβαρον vo- 

ultovreg Ἕλληνες πρόληψις ἑχούσιός ἐστι, ϑεῦσε- 

βείας συγκατάϑεσις, ο ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πρα- 

1γμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων", κατὰ τὸν ϑεῖον Ρ.. 

ἀπόστολον, ταύτῃ yüg" μάλιστα «ἐμαρτυρήϑησαν438. 

"οἵ πρεσβύτεροι, χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατόν ἐστινῬοῖι. 

εὐαρεστῆσαι" 1) ϑεῷ. nia ἈΝ ἢ 

a δ, 9, Ζλλοε δ᾽ ἀφανοῦς πράγματος ἑγωτικὴν 

δῥσυγκατάϑεσιν» ἀπέδωχαν εἶναι τὴν πίστιν. ge6mén 

τ ἀμέλει τὴν ἀπόδειξιν ἀγνοουμένου πράγματος. ανερὰν 

εἶτ ὀυγκαϊξάθϑεσιν, εἰ μὲν οὖν προαίρεσίς ἐστιν ὀρεχτική 

|." awog'odoa q ὄῤεξις νῦν διανοητικὴ,, ἐπεὶ δὲ πρᾶ- 

|" ξέως" ἀρχὴ ἢ προιυϊίῤῥεσις πίστις εὑρίσκεται; ἀῤχὴ γὰρ 

ἡόπράξεως ϑεμέλιος ἔμφρονος προαιρέσεως" προᾶπο- 

δειχγύντος τινὸς αὐτῷ διὰ τῆς πίστεως τὴν ἀπόδει- 

(Em. ἐθελοντὴν δὲ συνέπεσθαι τῷ συμφέροντι, συν- 

σεως ἀρχή" μεγάλην γοῦν εἷς γνῶσιν ῥοπὴν ἀπερί- 

"ὅπαῦτος παρέχει προαίρεσις: αὐτίκα 7 μελέτη τῆς 

βοπίστεως ἐπιστήμη yiverui ϑεῤῥελίῳ βεβαίῳ nsonott- 

'σμένη. τὴν γοῦν ἐπιστήμην ὁρίζονται φιλοσύ(ῥὼν 
"παῖδες ἕξιν ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου. ἔστιν οὖν ἄλλη 

“τις, τοιαύτη κατάστασις ἀληθὴς ϑεοσεβείοας". ἀὐτῆς; 
Ayo MX , ΧΡ 3 ΣΟΥ l NU. QOIS A Σ᾽ Qr 

M 

|) Prouerb. $, 16. “7) Habac. 2, 4. 59?) les. 7, 9. 
1) Hebr. 11, 1 sq. 6. ; ΓΝ 
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ἧς, uóxog; πο ας UT «λόγος: οὐκ ἐγωχε. "οἶμαι. 
ἰΘεόφραστος. δὲ; τὴν): ela roiv. ἀρχὴν. εἴν πίστεώς 
φησιν" (ἀπὸ. γὰρ, ταύτης, αἵ: νἀρχαὶ πρὸς: “τὸν, "λόγον 
“τὸν, ἐν. ἡμῖν. an τὴν διάνοιαν. ἐκτείνονται.... ὃ Gu- 
ὀστεύσας. τοίνυν y, veig γραφαῖς ταῖς. ϑείαις, τὴν χρίσιν 
βεβαίαν ἐ ἔχων. ἀπόδειξεν,. ιἀγαντέρρητον. πὴν ἐρῶ “τὰς 
γραφὰς δεδωρημένου.. «φωνὴν. λαμβάνει. θεοῦ" «οὐχέν᾽ 
οὖν πίστις γίνεται de ̓ἀποδείξεως. ὠχυφωμένη. que 
xptoL τοίνυν. 0l. μῆς, ἰδόντες «αὶ “πιστεύσαντες: DL 

100i γοῦν τῶν Σειρήνων. ἐπιτελέσεις. δύνμμων τὑπὲρο ve 
ϑρωπον, ἐνδεικγύμεναι ἐξέπληττον. τἀὺς. παρατυγχᾷ- 
erre πρὸς. τὴν. τῶν. λεγομένων, πδραβοχὴν σχεδὸν 
ἀκρρτας. οὐ εβάζρυσιι. ^vUníson zaexAAN  aypi 

ἔν. 1 ΟΣ Ὁ} ES 4X. £ apa xr wot 

3 : ἘΝ “ἵν ^, αὐ δὰ ἔρια 

lupa Season δὴν AUPUST. («o foymong 
(d$ ios $e 10.. παν, φυσικὴν. «ἡγοῦνται, τὴν. πίστιν 

οἱ dugi τὸν B σιλείδην, καϑ' ὃ καὶ. ἐπὶ τῆς: ἐκλογῆς 
«τάττουσιν. αὐτὴν. τὰ editors ἀγαποδείκτως εὑρί- 
σχοῖσαν χαταλι ia voniux5h, οἱ "δὲ ἀπὸ. Οὐαλεντίνου. 

τὴν. μὲν πίστιν, τ τιῖς. ἁπλαῖς, ἐρεβεννὴ, ἡμῖν, gu- . 
20roic. δὲ τὴν. qva. ταῖς. φύσει. 'σιυζομένοις κατὰ. “τὴν. 

Ν 

«τοῦ διαφέροντος. σιλεομεξία: σπέρματος ἐγυπάρχειν484. 
οδοδύλονται. μακρῷ; δὴ, "κεχωρισμένην. πίστεως: ἢ φόροι." 
-ἀπγευματικον τοῦ. ψυχικοῦ, “λέγοντες. s. ἕτε φασὶν. «οἱ. 
ἀπὸ ᾿Βασιλείδου. πίστιν ἅμα καὶ ἐκλογὴν... οἰχείαν. 

ὥϑεῖγμι rg ἕχαστον, διάστημα * κατ᾽ ἐπακολούϑημα 
δ᾽ αὖ τῆς; ἐκλογῆς. τῇς. ιὑπερχοσμίου τὴν, κοσμικὴν 
ἁπάσης. φύσεως. συνέπεσϑαι πίστιν... “κατάλληλόν. ζε 
«εἶναι, τῇ ἑκάστου ἐλπίδι καὶ. AES πίστεως τὴν. δω- 

" E 

NU ) Mut D. wan MALUM 
90h jo ἘΝ Ode . οὖν, προαιρέσεως. ψππεοθωμα d 

πίστις y. εἰ φύσεως, ̓ πλεονέχτημᾳ, οὐδὲ κἀμοιβ le. ,du- 
χκαίας τεύξεται ἀναίτιος ὧν ὃ μὴ πιστεύσας, χαὶ οὐκ 

Du deme E f 

*Jfoann. 20, 29.2507 Vet 
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αἴτιος. ὃ πιστεύσας, πᾶσα δὲ. 5. τῆς. πίστεως καὶ 

ἀπιστίας ἰδιότης καὶ διαφορύτης οὔτ᾽ ἐπαίνῳ οὔτὲ 

τ μὴν. ψόγῳ; ὑποπέσοι ἂν ὀρϑῶς. "λογιζομένοις προη- 

β γουμένην. ἔχουσα τὴν. ἐκ τοῦ τὰ: πάντα δυνατοῦ φυ-. 

Sou ἀνάγκην γενομένην, »ευροσπαστουμένων.. δὲ: 

- ἡμῶν. ἀψύχων δίκην “φυσικαῖς: ἐγεργείας τό τὲ" ἀκού- : 

τ 0t» παρέλκει , δρμή τὲ T 'προκαϑηγουμένη: TOUTOY, 

| καὶ οὐκ ἔτὶ ἔγωγε ἐννοῶ «ζῶον' τοῦτο οὗ «τὸ ὅρμητις 

τοῦ x09. ἀνάγκη. λέλογχεν ὑπὸ τῆς. ἔξωϑενα αἰτίας. 301017. 

| Mysyov.. ποῦ. δὲ ἔτι ἡ τοῦ “ποτὲ ̓ ἀπίστου μετάνοια." 940: 

EE ἄφεσις ἁμαρτιῶν; ὥστε οὐδὲ. βάπτισμα. EU 

τς Aoyov. οὐδὲ pugna φραγὶς σὐδὲ ὅ. υἱὸς edo.» 

πατὴρ». ἀλλὰ ϑεὸς οἶμαι, «ἢ -τῶν φύσεων id cule 

εὑρίσκεται. διανομὴ τὸν. ϑεμέλιον τῆρ; σιωτηβίαρι iei 

1δέκούσιον. πίστιν οὐκ ἔχομσίι. Uv. 4h ἧς, a Xy δὰ 

V ' 
4 - í € 

σὰν. Iv. MA m 

uni P Ἡμεῖς δὲ. οἱ τὴν oos xui: i quy) «uiia 

IP. diosa. τοῖς ἀνϑρώποις ὐτοόχρατορικὴν; παρὰ, ποῦ" 

157 χυρίου διὰ τῶν γραφῶν παρειληφότες, ἀμεταπτώτῳ, 

/Sylb. χριτηφίῳ τῇ πίστει ἐπαναπαυώμεϑα τὸ" m eiue 

πρόϑυμον ἐνδειξάμενοι . ὅτι εἱλόμεϑα τὴν ζωὴν καὶ 

EU ϑεῷ͵ διὰ τῆς ἐχείνου φωνῆς πεπιστεύχαμιεν." χαὶ 

ó τῷ λόγῳ πιστεύσας οἶδεν τὸ πρᾶγμα ̓ ἀληϑὲς. D. ἀλή- : 

| ea γὰρ ὃ λόγος" ὃ δὲ ἀπιστήσας τῷ λέγοντι ἠπί- 

| 2507506 τῷ ϑεῷ. ᾿ς πίστει νοοῦμεν κατηρτίσϑαι τοὺς 

αἰῶνας. ῥήματι ϑεοῦ εἰς τὸ μὴ ἐκ -φαινομένων 10 

βιλεπόμενον yeyové£pou" y; φησὶν 6 ἀπόστολος" ᾿᾿ «πίδτει. 

πλείονα ϑυσίάν | dfe παρὰ Kov προσήνεγκε» “δὲ ἧς 

ἐμαρτυρήϑη. εἶναι δίκαιος μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς ̂ 

| ϑοδώροις. αὐτῷ τοῦ ϑεοῦ" καὶ δὲ. αὐτῆς ἀποθανὼν 

«ἔτι λαλεῖ" καὶ τὰ ἑξῆς: ἕως εἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρ- P. 

τίας ἀπόλαυσιν" ?). τούτους μὲν οὖν καὶ πρὸ νόμου436. 
Pott. 

*) Hebr. 11, 3 sq. 25. ἡ 



130 CLEM. ALEX. STROM. 1.11. €.IV.5. 13.14. - 

4 πίστις δικαιώσασα κληρονόμους κατέστησε τῆς θές. 
ἐπαγγελίας." 

$. 13. Tl οὖν ἔτι τὰ τῆς πίστεως àx τῆς παρ᾿ 
ἡμῖν ἱστορίας ἀναλεγόμενός παρατίϑεμαι μαρτύρια; 
5. «ἐπιλείψει. γάρ με διηγούμενον ὃ 0 χρόνος περὶ Γεδεὼν, 
“Βαρὰκ, Σαμψὼν, Tig3o£, apio TE καὶ Σαμουὴλ 
καὶ τῶν προφητῶν᾽ ΤῊΝ καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα. TEO- 
σάρων δὲ ὄντων ἐν οἷς τὸ ἀληϑὲς, αἰσϑήσεως, γοῦ, 
ἐπιστήμης t ὑπολήψεως,. φύσει. μὲν πρῶτος 6 νοῦς, 

10740 δὲ καὶ πρὸς ἡμᾶς qj αἴσθησις, ἐκ δὲ αἰσϑή- 
σεως. καὶ τοῦ γοῦ 7 τῆς ἐπιστήμης συνίσταται οὐ- 
oia, “κοινὸν δὲ vob ve xol ᾿αἰσϑήσεως τὸ ἐναργές. 
ἀλλ "m μὲν. ̓αἴσϑησὶς. ἐπιβάϑρα" τῆς ἐπιστήμης" 7 
πίστις" δὲ διὰ τῶν αἰσϑητῶν δδεύσοδα ἀπολείπει τὴν 

τδὑπόληψιν, πρὸς δὲ τὰ ἀψευδῆ σπεύδει. καὶ εἰς τὴν 

ἀλήϑειαν καταμένει. εἶ δέ τις λέγοι τὴν ἐπιστήμην 
, ἀποδεικτικὴν εἶναι μετὰ λόγου , ἀκουσάτω ὅτι καὶ 
αἵ ἀρχαὶ ἀναπόδεικτοι" οὔτε γὰρ τέχνῃ. οὔτε μὴν 
φρονήσει γνωσταί. 7 μὲν γὰρ περὶ τὰ ἐνδεχόμενά 

Ὠρέστιν ἄλλως ἔχειν, ἢ" d in imi » aedi d δὲ καὶ 
ϑεωρητική. ^ iu 
ὅγε, 14. Πίστει οὖν ἐφικέσϑαι μόνῃ ̓οἴονται τῆς 
τῶν ὅλων ἀρχῆς. πᾶσα γὰρ ἐπιστήμη διδακτή ἐστι, 
τὸ δὲ διδακτὸν ἐκ προγινωσχομένου. οὐ προεγινιύ- 

ὅσγετο δὲ 7j τῶν ὅλων ἀρχὴ Toig. Ἕλλησιν" οὔτ᾽ οὖν 
Θαλῇ ὕδωρ “ἐπισταμένῳ τὴν πρώτην αἰτίαν οὔτε 
τοῖς ἄλλοις τοῖς φυσικοῖς τοῖς ἑξῆς , ἐπεὶ καὶ Zva- 
ξαγόρας πρῶτος ἐπέστησε τὸν νοῦν τοῖς πράγμασιν" 
ἀλλ᾽ οὐδὲ οὗτος “ἐτήρησε τὴν. ἀξίαν τὴν ποιητικὴν» 

ϑοδίνους τινὰς: ἀγοήτους ἀναζωγραφῶν σὺν τῇ τοῦ νοῦ 
ἀπραξίᾳ τε καὶ ἀνοίᾳ. - διὸ καί φῆσιν ὃ "λόγος «μὴ 
εἴπητε, ἑαυτοῖς. διδάσκαλον ἐλὶ τῆς. γῆς, t μὲν dp 
ἐπιστήμη ἕξις ἀποδεικτική" S. ἢ πίστις δὲ χάρις 
ἐξ ἀναποδείκτων εἰς τὸ χαϑόλου ἀναβιβάζουσα τὸ 

5) Hebr. 11, 82, 55) Matth. 23, 9. 
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, πλοῦν, δ᾽ οὔτε δὺν ὕλῃ ἐστὶν οὔτε ὕλη οὔτε ὑπὸ 

W^ fe 19. Ot^ δὲ ἄπιστοὶ ὡς ἔοικεν ἐξ οὐρανοῦ 

καὶ τοῦ ἀοράτου πάντὰ ἕλκουσιν εἰς γῆν ταῖς χερ- Ὀ.. 
Solv^ ἀϊεχνῶς πέτρας "xol QgUc περιλαμβάνοντες 436. 

| κατὰ xà» Πλάτωνα" tov γὰρ ̓ τοιούτων 2pantóuevo:Pott.— 

^o πάντων ᾿διισχυρίζονται. τὸῦτ εἶναι μόνον, ὅπερ. ἔχει 0 

εὐ προσβολὴν καὶ ἐπαφήν᾽ vwa* ταυτὸν σῶμα καὶ οὐ- 
τ σίαν δριζόμενοι πρὸς αὐτοὺς ἀμφισβητοῦντες μάλα 
τοεὐλαβῶς ἄνωθεν ἐξ᾿ ἀοράτου ποϑὲν ἀμύνονται νοητὰ 

ἅττα xol ἀσώματα εἰδὴ, βιαζόμενοι τὴν ἀληϑινὴν 

οὐσίαν εἶναι. ἰδοὺ δὴ; ποιῶ καινὰ", 0 λόγος φησὶν, 
e 2 ^ 3 5 QAUM .3 MIB. PO 263 2. * 

«ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν. οὐδὲ oic Tjxovotr οὐδὲ ἐπὶ 
Sy 2 Ru. ΟΜ 32 M. p - 

καρδίαν. ἀνθρώπου ἀνέβη" *) καινῷ ὀφϑαλμῷ, καινῇ 

τοάχοῇ, καινῇ καρδίᾳ ὅσα δρατὰ καὶ ἀκουστὰ, καταλη- 
πτὰ διὰ τῆς πίστεως Καὶ συνέσεως πνευματικῶς λεγόν- 
τῶν, ἀχουόντων, πραττόντων τῶν τοῦ κυρίου μαϑη- 

|^ γῶν" ἔστι yàp δόκιλιον. νόμισμα καὶ ἄλλο κίβδηλον, 
" ὅπερ δὐδὲν ἔλαττον ἀπατᾷ τοὺς ἰδιώτας, οὐ μὴν τοὺς 

τρἀργυραμοιβοὺς, ot ἴσασι μαϑόντες τό τὲ παρακχέχα- 
θαγμένον καὶ “τὸ δόκιμον, χωρίζειν χαὶ διακρίνειν. 
οὕτως ὃ. ἀργυραμοιβὸς τῷ ἰδιώτῃ τὸ νόμισμα TOUTO 

μόγον ὅτι χίβοηλόν ἐστί quoi τὸ δὲ πῶς μόνος ὃ 

τοῦ τραπεζίτου γνώριμιος καὶ ὃ ἐπὶ τοῦτο ἀλειφόμε- 

25voc μανϑάνει. ᾿Δἀριστοτέλης 00 τὸ ἑπόμενον τῇ ἐπι- 
στήμῃ κρῖμα ὡς ἀληϑὲς, τὸ δέ τι πίστιν εἶναί 
φησι. κυριώτερον οὖν τῆς ἐπιστήμης ἡ πίστις χαὶ -, 

ἔδτιν αὐτῆς κριτήριον .——— 
τ $46. Ὑποκχρίνεται δὲ τὴν πίστιν ἡ εἰκασία 

| φρἀσϑενὴς οὖσα. ὑπόληψις, χαϑάπερ ὃ κόλαξ τὸν φί- 
Xov καὶ ὃ λύκος τὸν κύνα. ἐπειδὴ δὲ δρῶν ἃ τέκτων 
ὅτι μαϑών τινα τεχνίτης γίνεται καὶ ὃ κυβερνή- 
τῆς παιδέυϑεὶς τὴν τέχνην. κυβερνᾶν δυνήσεται, οὐκ 

ἀπαρκεῖν λογιζόμενος τὸ βούλεσθαι καλὸν γενέσϑαι 
-— 

c9 

NE 5) Fesai. 43, 19. 
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χἀγαϑὸν, ἀνάγκῃ. δὲ. ἄρα, πειϑόμενον μαϑεῖν".. τὸ 
δὲ πείϑεσϑαι τῷ λόγῳ, ὃν διδάσκαλον ἀνηγορεύσα- 
μεν, αὐτῷ ἐκείνῳ πιστεῦσαί ἐστε, xaT οὐδὲν. ἀντι- 

βαίνοντα. πῶς γὰρ οἷόν τε ἀντεπίστασϑαι τῷ, ϑεῷ; 

πιστὴ τοίνυν. 7j γνῶσιρ, ανιστὴ, δὲ, 7j. πίστις. dei 
τινὶ. ἀκολουθίᾳ τε καὶ; ἀντακολρυϑίᾳ, γίνεται. . ναὶ 

μὴν καὶ ὁ "Énixovgog 0 μάλιστα τῆς ἀληϑείας. προ- P. 

"Cuero Ssmo 

τιμήσας τὴν ἡδονὴν. πρόλῃψιν, εἶναι «διανοίας τὴγ437. 

πίστιν ὑπολαμβάνει,. πρόληψιν δὲ ἀποδίδωσιν ἐπί-Ῥοιι. 

τοβολὴν ἐπί τι évagyic καὶ ἐπὶ τὴν ἐναργῆ "τοῦ. πρά- 
| / ξεν FC y 9y S. , VEA 165 1» 071] vt , Aue 3 

γματος. ἐπίνοιαν" μὴ δύνασαι δὲ μηδένα ιμητὲ, ζη- 

τῆσαι μήτε ἀπορῆσαι μηδὲ μὴν 'δοξάσαι,, ἀλλ' οὐδὲ 
E010 (y MITES ἡ HS MOT RE LA HERR P E aas obs 

ἐλέγξαι χωρὶς προληψεως., 1308 T ^is Gan N 
- de»! X 63315 x . 7 E x 

-ous AT. Πῶς. δ᾽ ἀν, μή ἔχων͵ τις͵ πρόληϊμιν οὐ 
lm 4 

| aslgéezot, μάϑοι περὶ ov «ζητεῖ» ὃ. μαϑὼν δὲ ἤδη χα-.. 
τάληψιν. ποιεῖ τὴν πρόληψιν. . εἰ δὲ ὃ μανϑάγων οὐκ 
εἴ Mg ARN ἔτ $0305 UON "o ds ao $41 

ἄνευ προλήψεως μανϑάνει τῆς τῶν λεγομένων παρα- 
3 V id 5 f - 

- δεκτικῆς, αὐτὸς μὲν ὦτα ἔχει τὰ ἀκουστικὰ. τῆς 
iu , , Ó x $ ) 

ἀληθείας" μοικάριος δὲ ὃ λέγων εἰς ὦτα ἀκουόντων 

2000z:Q ἀμέλει μακάριος καὶ αὐτὸς ὃ τῆς ὑπακοῆς. 

τὸ δὲ καταχοῦσαϊ συνεῖναί ἐστιν. . εἶ τοίνυν ἢ. πί- 

στις οὐδὲν ἄλλο. ἢ πρόληψίς ἐστι διανοίας negl τὰ 

Ρ. λεγόμενα, καὶ τοῦτο ὑπακοή τε εἴρηται σύνεσίς qe 

108 πειϑὼ, οὐ μὴν μαϑησεταί τις ἄνευ πίστεως, ἐπεὶ 

δγιιἑηδὲ ἄνευ. προλήψεως. ἀληϑὲς δ᾽ οὖν ὃν πάντως 

μᾶλλον ἀποδείκνυται τὸ ὑπὸ τοῦ προφήτου εἰρημέ- 

γον" (ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε" ἢ). 

τοῦτο xci Ἡράκλειτος ὃ ̓ Εφέσιος τὸ λόγιον παρα- 

φράσας εἴρηκεν" ἐὰν μὴ ἔλπηται, ἀνέλπιστον οὐκ 

80ἐξευρήσει,, ἀνεξερεύνητον ἐὸν xal ἄπορον. ὦ 
$18. Ἰλλὰ καὶ Πλάτων ὃ φιλόσοφος ἐν τοῖς͵ 

νόμοις τὸν μέλλοντα μακάριόν τε καὶ εὐδαίμονα γε- 

γέσϑαι τῆς ἀληϑείας ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς εἶναι μέτοχον 

χρῆναί φησιν, ἵν ὡς πλεῖστον χρόνον ἀληϑὴς ὧν 

5) Tesai. 7, 9. 
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διαβιῴη:. πιστὸς. γάρ:. ὃ δὲ ἄπιστος, ᾧ. φίλον ψεῦ-Ῥ. 
δος &xotOi0v* ὅτῳ, δὲ ἀκούσιον ἄνους" ὧν. οὐδ᾽ 438. 

ἕτερον... ζηλωτόν: ἄφιλος, γὰρ; πᾶς ὅδ. ye ὄπιςῬοιι. 
στος" καὶ, ἀμαθής. τικαὶ, μή τε τταύτην «σοφίαν 
δβασιλικὴν ἐν. Εὐθυδήμῳ. ᾿ἐπικεκρυμμένως c λέγεις ἐν 

“γοῦν τῷ πολιτικῷ πρὸς λέξιν φησίν. ὥστε 3j τοῦ 
ἀληϑινοῦ βασιλέως ἐπιστήμη. βασιλικὴ καὶ ὁ ταύ- 
Tv κεκτημένος. ἐάν τε ἄρχων ἐάν τὲ ἰδιώτης ὧν 

Πα τυγχάνῃ πάντως κατά, γε. πὴν. τέχνην! αὐτὴν βασι- 
| d0Aux0c. ὀρϑῶς 'προσαχορευϑήσεται: αὐτίκα, οἱ εἰς. τὸν 

ou X guOT.QY |. πεπιστευξοτες χρηστοί. τε. εἰσὶ. καὶ λέγονται, 
E. - 7᾽ : 3 ^ z E 

ὡς οἱ" τῷ ὄντι. βασιλικοὶ βασιλεῖ μμεμέλημέκοις ὡς 

᾿χὰρ, οἱ gog i, σοφίᾳ, εἰσὶ, aotpol «i ok γόμιμοι, ὑόμῳ 
γόμιμοι,,.. οὕτως. οἱ Χριστῷ βασιλεῖ βασιλεῖς xül οἱ 

ἢ “- Ὁ ΩΝ DES 4. 203 3 ,- wd 

15 Χριστοῦ. Xquatievot, , £9  vaofeg ἐπιφέρει σαφῶς" 

τὸ. μὲν ὀρϑὸν ἂν εἴη. νόμιμον xol ψόμος. φύσει, um 

ὁ λόγος. ὁ ὀρθὸς" καὶ «οὐκ iv, γράμμασιν οὐδὲ. ἑτέτ:.; 
901€. δ, τε Ἐλεάτης. ξένος τὸν. βασιλικὸν. καὶ “πολι- 

τικὸν ἄνδρα͵ νόμον. ἔμψυχον ἀποφαίνεται. iss os 

20......1δ... 190. Τοιοῦτος δὲ ὃ πληρῶν μὲν. τὸν νόμον, 

ποιῶν! δὲ τὸ ϑέλημα τοῦ πατρός.,..5)". ἀναγεγραμμέ- 
Soc τ ἀντήμυς ἀπὲ, ξύλου τινὸς ὑψηλοῦ. παρφδεύίμα: 

| ϑείας ἀρετῆς τοῖς διορᾶν δυναμένοις. ἐκκείμενος. 

| ἦσασι δὲ Ἕλληνες τὸς τῶν ἐν ᾿-«Τ1ακεδαίμονε ἐφόρων 

| σκυτάλας “νόμῳ ἐπὶ ξύλων. ἀναγεγραμμένας" “ὃ. δὲ 

| ἐμὸς. γόμος ὡς προείρηται βασιλικός. τέ ἐστι. καὶ 

ἔμψυχος καὶ λόγος ὅ. ὀρϑός" oun qotbn rte 
^ νόμος ὃ πάντων βασιλεὺς. ose 

(tos τ ϑγατῶν τε καὶ dc TD ios ss fioe 
ρῶς. ὅ Βοιώτιος. ἔδει Πίνδαρος... Σπεύσιππος. γὰρ. à 

hi 

τῷ πρὸς Κλεοφῶντα πρώτῳ τὼ ὅμοια τῷ Πλάτωνι 

ἔοικε διὰ τοὐτόυ γράφειν" εἰ γὰρ ἡ «βασιλεία σπου- 
δαῖον ὃ τε. σοφὸς. μόνος βασιλεὺς καὶ ἄρχων 0. νύ- 

μος λόγος ὧν ὀρϑὸς σπουδαῖος " ἃ καὶ ἔστιν. τού- 

^) Matth. 21, 84. 

Clement, Alex. vol. II. M 
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τοις δαόχουδα. οἱ Erano φιλόσοφοι 'δογματίζουσιν 
βασιλείαν j ἱερωσύνην ᾿ προφητείαν Á ᾿ Ψομοϑετικὴν, 
πλοῦτον i κάλλος" ἀληϑινὸν; ἢ εὐγένειαν " ᾿ ἐλευϑερίὰν 
μόνῳ" πρϑὑσάπτοντες τῷ. σοφῷ," 0. δὲ δυσεύρετος 
ὁπάνυ σφόδρα xoi -— αὐτῶν ape csi TR PR ud 

A 

* 

" 4 

δ. 20." Πάντα τον. τὰ προειρημένα gari b. 
παρὰ JMovokue τοῦ μεγάλου ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας 439. 
διαδεδόσϑαι δόγματα. πάντα μὲν οὖν "Τοῦ ̓ δοφοῦθοιι. 

1007: p yety διὰ TObTOYV ϑιδασχειν ες καὶ διότι, ἠλέησέν 
opt ὃ ϑεὸς; ἔστι Ἑιοὶ πάντα" Ἔν" ̓᾿ϑεοφιλῆ δὲ αὐτὸν 
μηνύει λέγων". εϑεὸς “Δβραὰμὶ, ϑεὸς Ἰσαὰκ, ϑεὸς 
Ἰακώβ᾽ PS. ó μὲν “γὰρ «Φίλος" ἄντικρυς x£xAp- ἢ 
μένος εὑρίσκεται, ὃ δὲ E τὸν ϑεὸν" 3Y*) με- 

ττὠνομασμένος. δείκνυται" τὸν τε Ἰσαὰκ ὡς χαϑὼ- 
σιωμένον ἱερεῖον, ἀλληγορήσας ἐξελέξατο ἑαυτῷ; qU- 

, πον ἐσόμενον ἡμῖν. οἰκονομίας σωτηρίου: παρά" τε 
Ἕλλησιν! ἄδεται ὃ Míywc ἐννέωρος “δασιλεὺς ὀσρι- 
στὴς. hc. k ἀκηκοότων αὐτῶν ὅπως ποτὲ μετὰ Mo- 

οσέως διελέγετο δ᾽ ϑὲὸς, ἢ ὡς" & τις λαλήσαι πρὸς τὸν 
ἑαυτοῦ φίλον 1): 

$. 21. Hy» δ᾽ οὖν ὃ μὲν ΠΠωὐσῆς σοφὸς, βα- 
σιλεὺς, ψνομοϑέτης, ó σωτὴρ δὲ ἡμῶν ὑπερβάλλει ᾿ 
πᾶσαν ἀνθρωπίνην. φύσιν. χαλὸς μὲν ὡς ἀγαπᾶ- 

φὅσϑαι μόνος πρὸς ἡμῶν τὸ καλὸν τὸ ἀληϑινὸν ἐπι- 
ποθούντων, εἦν «γὰρ "CÓ φῶς τὸ ἀληϑινόν " t) 
βασιλεὺς δὲ xai ὑπὸ nodu ἀπείρων ἔτι. καὶ ὑπὸ 
Ἰουδαίων ἀπιστούντων καὶ ἀγνοούντων᾽ ἀναγορευόμε- 
voc καὶ πρὸς αὐτῶν προφητῶν ̓ ἀνακηρυττόμενος δεί- 

30x»vrat* πλούσιος δὲ εἰς τοσοῦτον, ὡς πᾶσαν Er 
γῆν καὶ τὸ ὑπὲρ γῆς xol óm αὐτὴν χρυσίον kii von 

.. P?) Genes. 33, 11. 55) Exod. 3, 16. ““5) lacob. 2, 
23.. T) Exod, 33, 11. tt) loann. 1, 9. 
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.- φάνησεν σὺν καὶ δόξῃ πάσῃ. διδόμένα - αὐτῷ πρὸς 
τοῦ ἀντικειμένου. τί δεῖ Afyuv, ὡς uovoc ὃ ἄρχιε- 

ρεὺς “δ᾽ μόνος ἐπιστήμων "τῆς τοῦ ϑεοῦ ϑεραπείὰς; 

ϑασιλεὺς εἰρήνης Melyioediz" 5), ὃ πάντων ixü- 
ὁνώτατος ἀφηγεῖσϑαὶ τοῦ τῶν ἀνθρώπων. "γένους." 

γϑμοϑέτης δὲ ὡς ἂν διδοὺς τὸν νόμον iv τῷ στό- 
ματι τῶν προφητῶν τά τὲ πρακτέα καὶ μὴ σαφέξ: 

— στάτα ἐντελλόμενός τε καὶ διδάσκων. HN 

τῷ 22, Tíc δ᾽ ἂν tovrov εὐγενέστερὸς 5^ 00 μὲ 3 

. 10voc πατὴρ ὃ ϑεός; φέρε δὴ καὶ ΤΙλάτωνα τοῖς. αὐΞ' 
τοῖς ἐπιϑάλλοντα παραστησώμεϑε δόγμασιν" πλού- 

σιὸν μὲν τὸν σοφὸν εἴρηκεν ἐν τῷ Φαΐδρῳ- ὦ φίλε 

Πὰν, λέγων, καὶ ὅσοι ἄλλοι τῇδε ϑεοὶ, δοίητέ μοι 

᾿καλῷ γενέσϑαι τἄνδοϑεν, ἔξωθεν δὲ ὅσα ἔχω toic 

— 45byi0€. εἶναί uot. φίλα, πλούσιον δὲ νομίζοιμε τὸν" 

-  eogór. καταμεμφόμενος δὲ ὃ ᾿4ϑηναῖος" ξένος τῶν 

. οἷἱομένων πλουσίους. εἶναι τοὺς πὸλλὰ κεχτημένους 
χοήματα ὧδε λέγει" πλουσίους δ᾽ “αὖ σφόδρα εἶναι 

;, κἀγαϑοὺς ἀδύνατον. οὕς. γε δὴ πλουσίους οἱ πολλοὶ 

φοχαταλέγόῦσι" λέγουσι δὲ τοὺξ͵ κεκτημένους ἐν ὀλί- ὃ. 

γοις τῶν ἀνθρώπων πλείστου νομίσματος ἄξια χκτή-Ῥ. 

ματα, ἃ καὶ κακός τις κέκτηται. ^ τοῦ πιστοῦ ὅλος440. 
£r. τ- , € τ N - e 

Ὁ χόσμος τῶν χρημάτων, O Σολομῶν λέγει, τοῦ ÓcPott. 

ἀπίστου οὐδὲ ὄβολός. πιστέον οὖν πολλῷ μιᾶλλον 

2575 γραφῇ λεγούσῃ θᾶττον κάμηλον διὰ τρυπήμο- 

τὸς βελόνης διελεύσεσϑαι ἢ “πλούσιον **) φιλοσο- 

φεῖν" μακαρίζει δ᾽ ἔμπαλιν τοὺς πένητας, ὡς συνῆ- 

| xv Πλάτων λέγων, πενίαν δὲ ἡγητέον, οὐ τὸ τὴν 

Ῥ, οὐσίαν ἐλάττω ποιέῖν, ἀλλὰ τὸ τὴν ἀπληστίαν πλείω" 
Ne » rw ἐν δον ΙΑ Ἶ ι PORE τοι τ θι:» 

159 οὐ γάρ moré ἡ ὀλιγοχρηματία ἀλλ᾽ .ἡ΄ ἀπληστία, 
Sylb.fé φροῦδος ὃ ἀγαϑὺς ὧν καὶ πλούσιός γΥ ἂν εἴη. ὦ 

ἔν τε τῷ ̓Αλκιβιάδῃ δουλοὴ ρεπὲξ᾽ μὲν" τὴν ἀαχίὰν 

προσαγορεύει, ἐλευϑεροπρεπὲς δὲ τὴν ἀρετήν. ἄρατε", 

φησὶν , ἀφ᾽ ὑμῶν τὸν βαρὺν ξυγὸν καὶ λάβετε τὸν 

5) Hebr. 7, 2. **) Matth. 18, 24. 

| M2 



πρᾷον". d γραφή, φησιν καβάσεβι xol οἵ routed 
2 οὐλειον" καλοῦσι, ὡς υγόν." «καὶ. «ἐπράϑητε 
ταῖς, ἁμαρτίαις. μῶν" ἰὴ: τοῖς. kt a συνάδει. 
«τᾶς μὲν. οὖν. ὃ ποιῶν" τὴν. ἁμαρτίαν δοῦλός. lon», 
E^ δὲ “δοῦλος σὺ uéva dv τῇ οἰκίᾳ. «εἰς τὸν- αἰῶνα» 
ἂν. δὲ ὃ υἱὸς ὑμᾶς εἐλευϑερώσῃ, ᾿ἐλεύϑεροι ἔσεσϑε 

à va É£ ἀλήϑεια ἐλευθερώσει. ὑμᾶς" ffe aal. αὖ 
εἶναι τὸν σοφὸν ὃ 49 qvutoc Eévoc , ὡδὶ "λέγει ὡς. εἴ 

τὶς. δμσχυρίζοιτο. εἶναι τοὺς. δικαίους , ἂν xul τυγχά- 
τθνωσιν. ὄντες. αἰσχροὶ. τὰ σώματα, κατά γε τὸ δι- L 
καιότατον, [doc ταύτῃ. ἂν. καλοὺς εἶναι ᾿οχεδὸν, οὐ- 
E ἂν λέγων. τοὕτω πλημμελῶς δόξειεν. λέγειν". "καὶ 
«Τὸ εἶδος αὐτοῦ͵ , ἐκλεῖπον ΤᾺ πάντας. τοὺς υἱοὺς 
τῶν, ἀνθρώπων. ἤν ΟΡ. 1 “προφητεία. “προηγόρευ-. 

150€». . Πλάτων δὲ βασιλέα. b σοφὸν εἴρηκεν, iv τῷ 
πολιτικῷ, καὶ πρόκειται 4 ALES, eis 

$33. «Τούτων δὴ ἐπιδεδειγμένων ἀναϑράμωμεν 
αὖϑις ἐπὶ, τὸν περὶ τῆς πίστεως λόγον. . γαὶ μὴν 
μετὰ. πάσης. ἀποδείξεως. 0. Πλάτων ὅτε πίστεώς. χρεία 

Ξοπρηταχοῦ ὧδέ πως. παρίστησιν ἐξυμνῶν “ἅμα τὴν 
εἰρήνην." "πιστὸς pv. γὰρ καὶ ὑγιὴς ἐν στάσεσιν οὐκ 
ἄν που γένοιτο. ἄνευ ξυμπάσης ἀρετῆς, μαχητικοὶ. 
dà καὶ ἐθελονταὶ ἀποϑνήσκειν. ἐν πολέμῳ τῶν [uz441. 
σϑοφόρων εἶναι πάμπολλοι, ὧν" πλεῖστοι yivoyso Pott. 

οϑρασεῖς καὶ ἀδικοι ὑβρισταί τὲ καὶ ἄφρονες ἐχτὸς 
δὴ Ttva μάλα ὀλίγων. εἰ δὴ ταῦτα ὀρθῶς λέγετε, 
πᾶς ̓νομοϑέτης. οὗ xoi σμικρὸν ὄφελος. παρὰ. τὴν 
μεγίστην ἀρετὴν... ἀποβλέπων μάλιστα σταϑήσεται 
10)6 νόμους. - arm dé: ἐστι “πιστότης ἧς κατὰ 

βοπώντα καιρὸν χρήζομεν ἔν τε εἰρήνῃ καὶ παντὶ πο- Ὁ 
λέμῳ. xv τῷ ἄλλῳ σύμπαντι βίῳ L συλλαβοῦσα yàp. à 
ἔρικε τὰς ἄλλας περιέχειν ? τὸ δὲ ἄριστον oU ὃ zó- 
λεμος οὔτε j στάσις, ἀπευχτὸν γὰρ. τὸ ̓ ϑεηϑῆναι 

*) Motih, 11, 28-30. **) Iooun. T 32 — 36, 
***)- ferai, 53, 3. ὶ ὶ 

3 
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τούτων y. elQnm. δὲ πρὸς ἀλληλουφιιάμα, καὶ φιλὸ- 

᾿ς φροσύνη τὸ κράτιστον. x, δὴ τούτων. καταφαίνεται. 

μεγίστη, εἰμὲν εὐχὴ τὸ εἰρήνην» ἔχειν, κατὰ «Πλάτωνα, 

"μεγίστη, δὲ ἀρετῶν. μήτηρ' ἢ πίστις... Ὁ. oo 0 0.0 Ὁ 
* E ἔξ ἡ n , - ^ 

8. ἐν 024,1. Εἰκότως Uv. εἴρηταε παρὰ τῷ Moo 
uo - μ᾿ : / à M - M P x 

avro s, σοφίᾳ. ἐν. στόματι πιστῶν: S), ime “καὶ Re 

«μοκράτης ev mo. περὶ-φοογήσεως τὴν. dogíax. ἐπιστή- 
REPOS 26 y pou" , τ T 5 

ἐ μηνὶ τῶν αἰρώτών αἰτίων, «καὶ τῆς »νόητῆς οὐσίϊις. εἰ- 
᾿ A ὃ M yu CON GC d Y T X rr 

và. φησι», Πὴν' φρόνησιν ἡχούμενος. διττὴν. τὴν μὲν 
' 5e 

τοπρακτιζὴν». τῆν: δὲ ϑεώρητικὴν» ἦν, δὴ -σοφίαν' vno: 
ES , ς : j TT 

- χεινιἀνϑρῳπίνην, «διόπερ, ἢ τμὲν. σοφίᾳ. φρόνησις, οὐ 

ειὴν «πᾶσι. φρόνησις ισοφίας. δέδεικται. δὲ, τῆς τῶν 

ὅλων ἀρχῆς «ἐπιστήμη πιστὴ; ἀλλ᾽ οὐκ ἀπόδειξις «£e 
: 1 Nu 

γῶν. 2x0. γὰρ τοῖον. τοὺς μὲν Πυϑαγόρου 100 Za- 

τὐμίου ζηλωτὰς. τῶν «ζητουμένων. τὰς ἀπαδείξεὶις «παξ 
M ; 

á Qaarovuévove τὸ αὐτὸς ἔφα πίστιν ἡγεῖσϑαι καὶ ταύτῃ 

ἀρκεῖσϑαι μόνῃ τῇ φωνῇ “πρὸς τὴν βεβαίωσιν. ὧν. 
2 , N 3 € 2 / , 3 

ἀκηκόασι; τοὺς δὲ τῆς ἀληϑείας φιλοϑεάμονας ἀπι- 44. 
D 2 - ι . 3*4 J ^ M ͵ - , 

υστεῖν .ἐπιχειροῦγτας ἀξιοπίστῳ διδασκάλῳ τῷ. μόνῳθοιι. 

φοσωτῆορι ép βασάνους τῶν λεγομένών. 620118. 7:00 

à "à d^ UN ᾿ - ν΄. 3 à * P] 3M 

᾿μὐτοῦ, “ὁ. δὲ δι. ἔχων. ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω" 77) 
- λέγει. καὶ τίς οὗτος; . Ἐπίχαρμος; εἰπάτω"... τ... 

1 - € “2. 1 - γ ΑἸ » ^ 3 [4 

oq "aus. 007] AI OUS, OH OU EL) τἄλλα κωφὼ καὶ τυφλά. 

ἀπίστους, εἰν τιν ; 

᾿γράκοῖσαι, οὐκι, ἐπιστάμενοι οὐδ᾽. εἰπεῖν, ὠφεληϑεὶς 

ὦ δήπουθεν, nag. “Σολομῶντος, (ἐὰν ἀγαπησῇς ἀκού-. 

Linn ἐχδέξῃ xal. ἐὰν, κλίνῃς: τὸς «οὖς σοὺ. σοφὸς 
hoa E) ^ τῷ , 
Ho Δ ἐν VEM A MOM 3i o di^ nd 

᾿ 

c. ἐπιστύφων, Ἥράχλειτος. φησίν" 

" & t Ó 

Ay a4TUU PPCOM 3MGANONAS USUS * 
* LI . 

ἷ 

ros «r9 poen Cap: V 

30 ̓ς χε TERM rms m FIIIT 22) : X is Ae 

80. ον 26r ἰύριε,; τίς ἐπίστευσεν πῇ, ὠκρῷ ἡμῶν αὐ; 

4 Ἡσαΐας, qat»... ἡ, μὲν. γὰρ “πίστις ἐξ, ἀχοῆς s. δὲ 
" . 

t—náÓ 5 3 Δ ὙΓΓΌΣΝΑ δὲ NA Ἐν} 25038033 ὁ 4 

5) Eccles. 15, 10. 55) Matth, 11, 15, ^^) Ecoles. 
6, 35. 1). Iesai, $3, 1. -p& $ t1 Ui i 
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: 
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138 .CLEM. ALEX. STROM, ΤΙ. Οἱ VI.4. dóra6. 

᾿ἀχοὴ διὰ ῥήματος; SeoU",. gyoiv ὃ ἀπόστολος: “πῶς 
οὖν. ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν». "πῶς δὲ πε. 
στεύσουσιν. y οὗ. οὐχ ἤκουσαν! πῶς. δὲ ἀκούσουσι: χω- 
oic κηρύσσοντος 3^: πῶς δὲ χηρύξουσιν; ; ἐὰν μὴ ἀπο- 
ὁσταλῶσι; «9c γέγραπται" -ὡς ὡραῖοι. οἱ πόδες 
τῶν" εὐαγγελιζόμένων" "τὰ Déya9d ;*- dii "δρᾷς" 'πῶς 
ἀνάγει τὴν πίστιν δὲ νἀχοῆς. καὶ. τῆς. TOY ἀποστόλων 
κηρύξεως ἐπὶ “τὸ ῥῆμα xvolov καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ; 

. 00060 συνίεμεν. ἀπόδειξιν" εἶναι. τὸ ῥῆμα κυρίου. 
τοὥσπερ' οὖν “τὸ 'σφαιρίζειν οὐκ ἐκ "τοῦ" κατὰ τέχνην 
πέμποντος' 7v σφαῖραν. ἤρτηται μόνον, ἀλλὰ υχαὶ 
τοῦ εὐρύϑιιως: ἀποδεχομένου᾽ προσδεῖ "αὐτῷ ; ἵνα. δὴ 
κατὰ νόμους. τοὺς. σφαιρητικοὺξ, τὺ" "γυμνάσιον dxre- 
λῆται, οὕτω καὶ τὴν" διδασχαλίων. ̓ ἀξιόπιστον εἶναι" 

τδσυμβέβηκεν, oen í πίστις, τῶν" ἀκροὠμένων τέχνη 
“τις ὡς εἰπεῖν rlw νιν ment. iquam] συλ- 
μη β αν t UI AC Χο 

6 gogo 

de 26... Sovegyt οὖν καὶ “ἢ τι γόνιμον ὁπάρχουσωι 
πρὸς τὴν τῶν σπερμάτων. "καταβολὴν; οὔτε γὰρ τῆς 

Ξθἀρίστης παὶϊδεύσεως ὄφελός τι ἄγευ: τῆς" TU pov 3a- 
γοντος πἀφαδοχῆς οὔτε. μὴν -προφηξέΐας οὔτε τῆς 
τῶν ἀχουόντων εὐγειϑὲίοα ς᾽ p» ̓παρδυδηῆς.ν" «ul ̓ γὰ ip 
τὰ egg τὰ ξηρὰ ξτο μ᾽ ὀντὰ" κατὰ δέχεσϑαι" τὴν 
δύναμιν τὴν καυστικὴν gáov ἐξάπτεται;" "xal dp λιϑὸς - 

.25j ϑρυλουμένη ἕλκεὶ τὸν σίδηρον διὰ Ovyyéveuy y 'Qu- P. 
"tQ καὶ τὸ δάκρυον τὸ" σόύὕχιον ἐπισλᾶξαι τὰ, καάρῷ4438. 
καὶ τὸ ἤλεκτρον τὰς ἀχυρμιὰς ἀνακινεῖ, πείϑεται, BiPor. 
αὐτοῖς τὰ ἑλκόμενα ἀρρήτῳ ἑλκόμενα πνεύματι οὐχ 
ὡς αἴτια, ἀλλ ὡς. συναίτια), διπλοῦ τοίνυν ὄντος 

80rov τῆς κακίας εἴδους τοῦ μὲν μετὰ ἀπάτης καὶ 
τοῦ λαγϑάνειν,. τὸῦ δὲ μετὰ βίαξζ᾽ yorróc- xoi gé 
govroc, ὃ eie λύγος ̓ χέχραγεν πάνταξ ὑσύλλήβδην 
καλῶν ; εἰδὼς. μὲν καὶ RE gr τοὺς μὴ πεισϑήσο- 

(* 
QT el .u9! Yo 

*) Roman. 10, 17. 14 8q. C6 .inanl 4 ὧξ 
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P.nérove; - ὅμως “δ᾽ οὖν ὅτι ἐφ᾽ "ἡμῖν τὸ πείθεσθαί τε 

460 καὶ μὴ ὡς μὴ ἔχειν ἄγνοιαν 'προφασίσασϑαί. τινας 
'5γι» δικἄίαν τὴν. κλῆσιν πεποίηται, τὸ xard δύναμιν 

οὐ δὲ ἑκάστου ἀπαιτεῖ." τοῖς μὲν. γὰρ ὁμοῦ τῷ ϑέλειν 

«καὶ τὸ: δύνασϑαι πάρεστιν, ἐκ συνασκήσεως ηὐξη-: 

- Ἰχόσι τοῦτο καὶ κεκαθαρμένοις ^ot δὲ" εἰ καὶ" μήπω 

ιδύνανται τὸ βούλεσθαι ἤδη" ἔχουσιν. “ἔργον δὲ τὸ 

adv. βούλεσθαι ψυχῆς; τὸ πράττειν. δὲ ox ἄνευ σώ- 

ματος: οὐδὲ: μὴν τῷ; τέλει παραμετρεῖται uóvqg τὰ 

ἰοπράγματα, «ἀλλὰ καὶ τῇ ἑκάστου" κρίνεται ngootgé- 

cs, εἶ ῥᾳδίως ἕλετο; el ἐφ᾽ οἷς ἥμαρτεν perevóm- 

σεν, εἶ σύνεσιν ἔλαβεν ἐφ᾽ οἷς “ἔπταισεν καὶ “μετέγνω 

ὕπερ ἐστὶ. μετὰ ταῦτα: ἔγνω" ΄ βραδεῖα: yàg “γνῶσι 

μετάνοια; γνῶσις δὲ 4 πρώτη ἀναμαρτησία.. os 
35 1.47. Πιστεώς. οὖν xol 7, μετάνοια χατόρϑωμα»! 

ἐὰν" γὰρ᾽ μὴ πιστεύσῃ ἁμάρτημα ἐΐναι Qi προκατεί- 

χεῖο, οὐδὲ μεταϑήσεται" κἂν. μὴ πιστεύσῃ, XóÀu- 

σιν μὲν ἐπηρτῆσϑαι τῷ πλημμελοῦντε, σωτηρίαν δὲ 

τῷ κατὰ τὰς ἐντολὰς βιοῦντι, οὐδ᾽ οὕτως ᾿μεταβα- 

2ολεῖται. ἤδη δὲ καὶ ἡ ἐλπὶς ἐκ πίστεως. συνέστηκεν. 
δρίζονταν γοῦν" οἱ ἀπὸ Βασιλείδου τὴν πίστιν ψυχῆς 

συγκατάθεσιν πρός τι τῶν quj κιγούντων αἴσϑησιν 

«διὰ "τὸ «μὴ παρεῖναι. “ἐλπὶς δὲ προσδοκία “τήσεως 

ἀγαθοῦ. πιστὴν δὲ ἀνάγκη; τὴν “προσδοκίαν εἶναι, 

25nioz0g δὲ ὃ ἀπαραβάτως τηρητικὸς τῶν ἐγχειδισϑέν: ΄ 

των, ἐγχειρίζονται δὲ ἡμῖν οἱ περὶ ϑεοῦ λόγοι xol 

οἵ ϑεῖοι λόγοι" αἵ dyroAul σὺν τῇ “καταπράξει “τῶν 

τ ἡπαραγγελμάτίον. οὗτός ἐστιν “ὃ. δοῦλος ὃ “πι- 

τς τὸς" *) δ πρὸς ToU κυρίου ἐπαινούμενος. ἐπὸν “δὲ 

ϑθεἴπῃ, «πιστὸς 0 ϑεὺς" "ἢ ᾧ ἀποφαινομένῳ “πιστεῦ-" 

τς τεῖν ἄξιον. μηνύει, ümogofvetüi dà 0 λόγος αὐτοῦ καὶ 

ΟΠ -Ααὐτὸς ἂν «εἴ πιστὸς δ᾽ ϑεόξ. " πῶς οὖν εἶ τὸ πὶ- 

^ στεέύειν ὑπολαμβάνειν" ἐστὶ" βέθαια τὰ παρ᾽ αὐτῶν 

ο΄ οὗ φιλόσοφοι γομίζουσιν; οὐ γάρ ἐστιν ὑπόληψις 

5) Matth. 24, 35. 25, 21. 55) 1 Corinth; 1, 9. 10. 13. 
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ἢ editis. πρῤοαποδείξεώς ισυγκατάϑεσις jue tonieiqe EH 1 
"κατάϑεσις ἰσχυρῷ" τινί. νοὶ, Ana as adf dx ἡ «444. | 
eite. Z8:os Tes δ᾽ ver UI ιδυχατῶτερός. ϑεοῦ; , áPott 
d Phustwe ὑπόληψις." TOU: ἀντικειμένου. ὀσϑενὴς ̓ ἀπὸ- d 

Sgiizuej" T χαϑάπερ 7 δυσπιστίω. ἕξις. δυσπαράδεκτος 
πίστεως." καὶ: ἢ κιὲν, "πίστις" ὑπόληψις «ἑκούσιος. “καὶ 
ἱπρόληψις εὐγνώμονος, προκαταλήψειος, προσδοκία .δὲ 1 
«δόξα: μέλλοντος; dj δὲντῶν: ἄλλωνν 7.9000 oxía.. δόξα 
ἀδήλου; ᾿πεποίϑησις» δὲ δίάληψις βεβαία". περί. αινος. 

10010 πιστεύομεν." ᾧ:- ἂν πεποιθότες μεν. cede δόξαν: 
Slav. xc; otv oiaw, ᾿σεεποίϑαμεν dà: τῷ. ἡμιόνῳ ϑεῷ, 
ὃν: "γινώσκομεν." ὅτε τοὺ: παραάβήσεταϊ τὰ xaldec ἡμῖν 
ἐπηγχελμένα iai dud ταῦτα δεδημιουργημένα xai: δὲ- 
δωρημένα ὑπ᾽. αὐτοῦ: ἡμῖν εὐνοϊ πῶς: εὔνοια. 9€. ἐστι 

τόβούλησὶς dad dv εἑτέῤῳ! ἕνεκέν" αὐτοῦ" ,ἐχείνου.. T ue. 
γάρ. πέστε» ἀνενδεὴςι vec. ἡμᾶςοδὲ: ἥν εὐέργεσίω: καὶ. 7 
παρὰ τοῦ: ;xvglov.. εὐμένεια: "καξάλήγει͵ εὔνοια. elo. 
00g. καὶ. εὔνοια. πρὸς" τὸ ᾿εὐποιεῖν: οὖσα; M δὲ. -τῷ 
Αβραὺμ. πιστεύσαντι. ἐλογίσϑη. de. ιδικάμοσύνην" d, ὦ 

Ὡοσπέρμα. δὲ ἡἸβραὰμ ἡμεῖς. δὲ ἀχυῆς καὶ ἡμῖν, Jute 
Aéov. ᾿Ισθαηλῖται. γὰρ. ἡμεῖς, ETATS “σημείων; FTU 
"ἀκοῦς δὲ «εὐπειθεῖς. ᾿ διὰ. τοῦτο «εὐφράνι fits: στεῖρα 
ἦν (οὗ. τίχτουσαι;. εῥῆξον καὶ βόησον" ἣν 'φησὶν, ( & ái: οὐκ 
ιὠδινοῖσα, ὅτε πολλὰς τὰ τέκνα "τῆς: ἐρήμου ἄλλον; ἢ 

26rijg. ἐχούσης τὰν: -ἄγδρα.. ἐβίωσας. εἰς πὸ περίφραγμα, 
ποῦ. λαοῦ. ἐνευλογήϑῆσαν τὰ τέκνα σοὺ εἰς τὰς σχη- 
νὰς τῶν. πατέρων": : Ny εἶ D (xL. tira μοναὶ, ὑπὸ 
“τῆς προφητείας 5 ἡμῖν, cé αὖ. αὶ τοῖς τ᾿ ἱπατριάρχαις. 
basdaiél ARR «eig hm. ταῖν. διαϑύήκαὴν δείκνυται 

80δ .«ϑεός.. 3018.9 S5 roms, 
ix od 29. P Enupégu γοῦν. σαφέστερον. ον, ν᾿ ὙΤ κα 
“{ιῆσας 12v. διαϑήκην τὸὔ Ἰσραὴλ" *** δ) ,τῇ 8E. ἐθνῶν 
«κλήσει, avbnc ? τῇ i velot ποτὲ τούτου! uA ἀνδρὸς, 

—————— j YO Y Oi an ΘΟ ip T 

*) Roman. 4, 9. "") Tesai, $4, 1, Galat, 4, 27. 
??*). Cf. Iesai. 84, 3:34 106 19 ἃ ELEM 
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e. ἐστίν 0: λόγος ;: p af ἐρήμῳ: πρότερον. τοῦ νυμφίου, 
9 δὲ δίκαιος ἐκ “πίστεως ζήσεται" m τῆς κατὰ, τὴν 

διαϑήκην᾽, καὶ τὰς; ἐντολὰς, ἐπειδὴ δύο αὗται. àvó- 
, ματι καὶ Xeoóvo xai ἡλικίαν. xai. προκοπὴν xoizovO- . 
᾿δμιχῶς: δεδομέναι: δυνάμει μία οὖσαιν 4): gv: παλαιὰ; 
d καινὴ $5 duo. υἱοῦ" παρ᾽. “ἑνὸρ᾽ APA X0gzyobvzat. 
Ul aul. δ᾽ ἀπόστολος: ἐν τῇ πρὸς. “Ῥωμαίους. ἐπιστολῇ 
λέγει". j ἀδιχαιοσύνη γὰρ ϑέεοῦ ἐν αὐτῷ. ἀποκαλύπτε- 

| ταὶ ÉX πίστεως εἰς. πίστιν 9) τὴν plac τὴν éx- σίρο- 

τοφητείας εἰς. εὐαγγέλιον τετέλειωμένην. δὲ ἑνὸς. καὶ τοῦ ' 
αὐτοῦ xvglov διδάσκων. σωτηρίαν. «5 «ταύτην᾽" y ἔφη; 
«παρατίϑεμαί. σοι τὴν παραγγελίαν, ) τέκνον" Tuió- 
ju, κατὰ. τὸς προαγοῦσας; ἐπὶ σὲ; προφητείας, dva 

| στρατεύσῃ ἐν. αὐταῖς τὴν καλὴν. στρατείαν ἔχων πί- P. 
1δστιν καὶ eyed iy συνείδησιν», ἥν, τιγὲς ἀπωσάμενοιά4δ. 

περὶ τὴν πίστιν. ἐναυάγησαν᾽ ̓ 889) ri τὴν. ϑεόϑενθοιι. 
jose συνείδησιν ἀπιστίᾳ κατεμίαναν.. : 

e$. 30, Οὔκουν. ἔτ᾽. εἰκότως" πρόχειρον τὴν: πί- 
p διαβλητέον ὡς. &UX0À09. TÉ καὶ πάνδημον. καὶ 

“2οπρὸς. ἔτι" tav τυχόντων. el. yàg ἀνθρώπινογ: εἦν 10 

ἐπιτήδευμα ὡς Ἕλληνες ὑπέλαβον: κἂν ἀπέσβη, εἶ 
ὁ δὲν αὔξει S ok form ἔνϑα᾽ οὐκ ἔστιν: c φημὶ τοίνυν 
τὴν πίστιν εἴτε ὑπὸ. ἀγάπης: ϑεμελιωϑῇ εἴτε χαὶ ὑπὸ 

| φύβου ἣ φασὶν οἱ κατήγοροι ϑεῖόν τι εἶναι, μήτε 
3δυπὸ ἄλλης φιλίας κοσμικῆς διασπωμένην μήτε ὑπὸ 
|. φόβου παρόντος διαλυομένην. ἡ μὲν γὰρ ἀγάπη τῇ 
πρὸς τὴν. πίστιν quM. τοὺς. πιστοὺς ποιεῖ, ,, 9 δὲ πί- 

PT ὅτις E "ἀγάπης ᾿ ᾿ἀντεπάγουσα τὴν εὐποιίαν, 

| ὅτε, “καὶ. τοῦ νόμου. παιδαγωγὸς φόβος ἀφ᾽ ὧν πι- 

᾿ϑθστεύεται. καὶ qoc εἶναι: πιστεύ ἔται. εἶ, γὰρ ἐν τῷ 
ἐνεργεῖν τῷ. εἶναι δείκνυται, «ὁ δὲ μέλλων καὶ. ἀπει- 
λῶν, » οὐχὶ δὲ ἐ ἐνεργῶν. καὶ παρὼν πιστεύετάι καὶ τὸ 

«εἶναι πιστευόμενος" ὀὐκ αὐτὸς. τῆς. πίστεως γεν»ή- 

ον 8) Romen. 1, 17. 55) Ibidem, — ***) 1 Timoth. 
1, 18 sq. 
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. qux0g. ^0. ye πρὸς αὐτῆς: ἀξιόπιστος" εἶναι δοκίμα- 

σϑείς. το nsus odi b dee 

(08-81. Θεία τοίνυν ἢ τοσαύτη. μετιιβολὴ. ἐξ ἀπι- 

Ρι στίας “πιστόν. τε γενόμενον καὶ τῇ ἐλπίδε καὶ -τῷ 

161 φόβῳ. πιστεῦσαι. καὶ δὴ 1j πρώτη πρὸς σωτηρίαν. 

Βγιρινεῦσις: 4) “πίστις ἡμῖν ἀναφαίνεται, μεϑ' ἣν φόβος 

ἘΠ 
j αλλ S Ὁ 

e D RNC HERO 

e Fai dr doc n , “9 2 / v 3 
vé καὶ ἐλπὶς. καὶ μέτανοια σὺν τὲ ἐγκρατείᾳ XO . 

ὑπομονῇ προχύπτουσαι ἄγουσιν ἡμᾶς ἐπέντε ἀγάπην 
ἐπί τε γνῶσιν. εἰκότως οὖν ὃ ἀπόστολος Βαρνάβας, 

τοάφ᾽ οὗ, φησὶν, ἔλαβον. μέρους, ἐσπούδασα καταμι- 

κρὸν ὑμῖν πέμψαι, ἵνα μετὰ «τῆς πίστεως. ὑμῶν τε- 

λείαν ἔχητε: καὶ «τὴν γνῶσιν. τῆς μὲν οὖν πίστεως 

ἡμῶν. εἰσὶν οἱ συλλήπτορες φόβος καὶ “ὑπομονὴ, τὰ 

δὲ συμμαχοῦντα ἡμῖν μακροθυμία "καὶ ἐγκράτεια." 

τὁτούτων οὖν, φησὶ, τὰ πρὸς τὸν κύριον . μενόντων 

ἁγνῶς δυνευφραίνονται αὐτοῖς σοφία» σύνεσις, ἐπι-. 

στήμη, γνῶσις. στοιχείων γοῦν “τῆς γνιύσεως τῶν 
προειρημένων ἀρετῶν στοιχειωδεστέραν εἶναί συμβέ- 

βῆκε τὴν πίστιν οὕτως ἀναγκαίαν τῷ γνωστεκῷ ὑπάρ- 

ἠρχουσαν, ὡς τῷ κατὰ τὸν χύσμον τόνδε βιοῖντι πρὸς 

τὸ ζῆν τὸ ἀναπνεῖν. ὡς δ᾽ ἄνευ τῶν τεσσάρων στοι- 

χείων οὐκ ἔστι. ζῆν οὐδ᾽ ἄνευ πίστεως γνῶσιν ἐπα- 

χκολουϑῆσαι. αὕτη τοίνυν κρηπὶς ἀληϑείας. 

Cap. VII. 

26. 4. 89. Οἱ δὲ τοῦ φόβου κατηγοροῦντες κατα-Ὀ. 

τρέχουσι τοῦ νόμου, εἰ δὲ τοῦ γόμου δῆλόν που446 
rm ὡς καὶ τοῦ δεδωκύτος τὸν νόμον ϑεοῦ. τρία γὰρξο 

ταῦτα PE ἀνάγκης ὑφέστηκεν παρὰ τὸ ὑποκείμενον, 

ὃ διοικῶν, ἡ διοίκησις, τὸ διοικούμενον. εἶ γοῦν 

ϑύχαϑ’ ὑπόϑεσιν ἐξέλοιεν “τὸν νόμον, ἀνάγκη δήπου 

ἕκαστον ὃς ἄγεται ὑπὸ ἐπιϑυμίας ἡδονῇ χαριζόμενον 

ἀμελεῖν μὲν τοῦ καλῶς ἔχοντος, ὑπερφρονεῖν δὲ τοῦ 

ϑείου, ἀσεβεῖν δὲ ἅμα καὶ ἀδικεῖν ἀδεῶς ἀποσκιρ- 

τήσαντα τῆς ἀληϑείας. ναὶ, φασὶν, ἄλογος ἔκκλισις 
“κι E ef ac | πον d. 

C ——— WU TNR 
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, 6. φόβος ἐστὶ. xal πάϑος. τί, σὺ ACyuc; καὺ πῶς 
ἄν σοι ἔτι σώζοιτο: οὕτυς ὃ ὅρος διὰ “λόγου δοθείσης 
μοὶ τῆς ἐντολῆς, ἐντολὴ δὲ ᾿ἀπἀγορεύει. τὸν φόβον᾽ 
ἐπαρτῶσα. διὰ παιδείαν τὸν οὕτως ἐπιδεχόμενον vov- 

δϑετεῖσθαι., οὐ τοίνυν ἄλογος ὃ φόβος, λογικὸς uev: 
οὖν: 70g. yàg oU; παραινῶν, 0). φονεύσεις, οὐ 
μοιχεύσεις.,. οὐ κλέψεις, οὐ . ψευδομαρτυρήσεις *). 

᾿ ἀλλ᾿ εἰ σοφίζονται và. ὀνόματα, εὐλάβειαν καλούν-, 
τὼν οἱ φιλόσοφοι τὸν τοῦ νόμου. φόβον εὔλογον 'ot- 

függy ἔχχλισιν. ^ s ἘΝ naso 
$4.33. Ὀνοματομάχους τούτους. οὐκ (mo τρύ- 

που ὃ Φασηλίτης ἐκάλει. ἱ(ριτόλαος. ἀστεία. μὲν οὖν 
ἤδη καὶ καλλίστη πέφηνε τοῖς ἐγκαλοῦσιν. ἡμῖν ἡ 
ἐντολὴ ὀνόματος ἐναλλαγῇ von9tca. ἢ οὖν εὐλά- 

158&a λογικὴ δείκνυται τοῦ βλάπτοντος ἔχκλισις οὖσα. 
. ἑξῆς ἡ μετάνοια τῶν προημαρτημένων φύεται" ,,ἀρχὴ 
: γὰρ σοφίας φόβος κυρίου, σύνεσις δὲ ἀγαϑὴ πᾶσι 

τοῖς. ποιοῦσιν αὐτήν" 15). τὴν σοφίαν. λέγει ποίησιν 
ἥ ἐστι φόβος ϑεοῦ δδοποιῶν εἰς. σοφίαν. εἰ δὲ ὁ 

Ὡθγνόμος φόβου ἐμποιητικὸς ἀρχὴ, σοφίας γνῶσις γό- : 

μου, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνευ γύμου σοφός. «aoo. τοί- 

vvv οἱ παραϊιτούμενοι τὸν νόμον, ᾧ ἕπεται. ἀϑέους 
αὐτοὺς λογίζεσϑαι. παιδείᾳ δὲ ἀρχὴ σοφίᾳ... .σο- 
φίαν δὲ καὶ “παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουϑενήσουσιν᾽ ***), 

2δλέγει. ἡ γραφή. Tiva: δὲ τὰ φοβερὰ 0 νόμος καταγ- 
γέλλει ϑεασώμεϑα. 

(oo ἢ 84... El μὲν. τὰ μεταξὺ ἀρετῆς καὶ, κακίας P. 

οἷον. πενίαν καὶ νόσον καὶ ἀδοξίαν καὶ δυσγένειαν4 47. 

᾿ καὶ ὅσα παραπλήσια, ταῦτα μὲν. καὶ οἱ κατὰ nó) Pott. 

δογύμοι προτείνοντες ἐπαινοῦνται, καὶ τοῖς ix, περι- 
πάτού. vola. γένη τῶν ἀγαθῶν εἰσηγουμένοις καὶ τὰ 

τούτων ἐναντία λογιζομένοις εἶναι κακὰ ἁρμόνιος ἥδε 
ἡ δόξα, ἡμῖν δὲ ὃ. δοϑεὶς νόμος τὰ τῷ ὄντι κακὰ 

5) Exod. 20, 13-—16.  ?*) Psalm, 111, 10.  Prouerb. 

1, 7," 555) Prouerb. 1, c. I ud 
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ἀποφεύγειν" προστάττει “μοιχείαν ᾿ ἀσέλγειαν »ἡπαιδεςι 
θαστίαν; ἄγνοϊαν"; ἀδικίαν; $660v ψυχῆς: Süvurov, οὐ: 

τὸν διαλύοντα, “ψυχὴν. ἀπὸ σώματος," ἀλλὰ "τὸν. δια: 
λέοντα" "ψυχὴν. ἀπὸ ̓ ἀληϑείας, " δειναὶ" "yag xal qofie- 
ὅραὶ TQ ὄντι κακίαι, αὗται: καὶ αἵ ἀπὸ τούτων “ἐνέρΞ." : 
γειαι. τοὺ γὴν ἀδίκως. ᾿ἐκτείνεσϑαι δίκτυα" ̓ πτερω: 
Toig λέγουσιν. υἱ χρησμοὶ οἱ 98r. , Urol γὰρ. ai 
μάτων: ̓ μετέχοντὲς ϑησαυρίζουσιν: ἑαυτοῖς. xx "Uu 
πῶς οὖν trt οὐκ ἀγαϑὺς ὃ νόμος πρὸς 'τινὼν ᾿ αἵρέ: 

1θσεων λέγεται ἐπιβοωμένων τὸν ἀπόστολον, 'λέγοντα ἡ 
εδιὰ γὰρ νόμου ᾿γνῶσις:- ἁμαρτίας " ΝΡ "πρὸς οὕς. 
φαμεν» T γύμος οὖχ᾽ ἐποίησεν , ἀλλ᾽ ἔδειξεν: τὴν) ἁμάρ- 

τίαν"" προστάξας γὰρ ἃ ποιητέον ἤλεγξε τὰ μὴ moi- 
- τέα. ἀγυϑοῦ δὲ τὸ μὲν σωτήριον" "ἐχκδιδάξαιν τὸ δὲ — 
16δηλητήριον ἐπιδεῖξαι," "καὶ τῷ μὲν χρῆδσϑαι: συμβου- 
ρὸν ἐἢ. 10 δὲ; ἀποφυγεῖν, ιελεῦσαιν. ys nvibr$n ἃ | 

$. 35. αὐτίκα ὃ ἀπόστολος: ὃν οὐ τσυνιεῖσι' vds 
σιν εἶπεν ἁμαρτίας" υδιὰ “νόμου. πεφανερῶσϑαι, οὐχ 
ὑπόστῶσιν ᾿εἰληένεν, "πῶς" δ᾽ 0x ἀγαϑὺς δ᾽ 

2οδέύων" vópüc ^10. παιδιεγωγὸς εἰς Χριστὸν" Ἀνὰ dites 
ϑεὶς "tva δὴ ἐπιστρέψωμεν διὰ φόβου παιδευτικῶς 
alodem πρὸς φὴν διὰ Χριστυῦ τελείωσιν; οὐ 
«βούλομαι, qoi», «τὸν: ϑάνατον. τοῦ ἁμαρτωλοῦ 
ὡς τὴν ἱιετάνοιαν: αὐτοῦ" D) pievüvotav δὲ. ἐντολὴ 

᾿ 2όπρὶεῖ "κωλυτικὴν μὲνι τῶν. qui 'ποιητέων., ἐπαγγελτικὴν᾽ 
δὲ τῶν d ϑάνατον oia τὴν ἄγνοιαν. “λέ: 
qe kei 6 ἐγγὺς χυρίου πλήρης" ἐαστίγῶν ᾿ Un. 
"ὃ συνεγγίχῶν δηλονότι τῇ γνώσει» 3vócvov,- φύβων, 
"ἀνιῶν", ϑλίψεων; διὰ τὸν nó9ov τῆς "ἀληϑείας 'ἀπος 
30Xadt , ̂. εὐἱὸς γὰρ πεπαιδευμένος ' voc: infin καὶ 
ϑησιόθη ἀπὸ καύματος υἱὸς νοήμων, υἱὸς. δὲ! νοή- 
μων δέξεται ἐντολάς" tH - xal exire ó ἀπό: 
iN Lj 

*) Prouerb. 1, 17 sq. **) Roman. 3, 20. ***) Galat, 
3, 294, d) Ezech. 23, 11. 18, 23. Vi M) Iudith, 8, 27. 
YT) Prouerb, 20, 4 sq. 8. 8:8 ΨΟΨΗ͂Ι (eot ΥΩ 
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|. eroÀoc . «οὐαὶ οἱ, συνετοὶ παρ ξαυτοῖς καὶ ἐνώπιον 

αὐτῶν ἐπιστήμονες" *) προστάξας ἐπήγαγεν. (πνευ- 

ματικοὶ γενώμεθα, ναὸς τέλειος τῷ ϑεῷ dg. ὅσον 
ἐστὶν dg! ἡμῖν. μελετῶμεν τὸν φόβον τοῦ ϑεοῦ καὶ 

ὀφυλάσσειν “ἀγωνιζώμεθα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἐν 
- ; - dei M c 2 4 

τοῖς δικαιώμασιν αὐτοῦ εὐφρανθῶμεν. οϑὲν (ἀρχή p 

σοφίας φύβος ϑεοῦ" "Ὁ ϑείως λέλεκται. 448. 
DUE ome er Pott. 

: Cap. VIII. 

$486. Ἐνταῦϑα oi ἀμφὶ τὸν Βασιλείδην τοῦτο 

᾿τοἐξηγούμενοι τὸ ῥητὸν αὐτόν φασιν ἄρχοντα ἐπα- 

|P.xoícavra τὴν. φάσιν τοῦ διακονουμένου πνεύματος 

1162 ἐκπλαγῆναι τῷ τε ἀκούσματι καὶ τῷ ᾿ϑεάματι παρ᾽ 

5γ1.ἐλπίδας εὐηγγελισμένον, καὶ τὴν ἔκπληξιν αὐτοῦ 

φόβον κληϑῆγαι ἀρχὴν γενόμενον σοφίας φυλοκρινη- 

|15rixjg τε καὶ διακριτικῆς καὶ τελεωτικῆς καὶ ἀποκα- 

| χαστατικῆς" οὐ γὰρ μόνον τὸν κόσμον, ἀλλὰ καὶ τὴν 

ἐχλογὴν διακρίνας ὁ ἐπὶ πᾶσι προπέμπει. ἔοικε. δὲ 

καὶ Οὐδιλεντῖνος ἔν τινι ἐπιστολῇ τοιαῦτά , τινα ἐν 

|. νῷ λαβὼν, αὐταῖς γράφει ταῖς λέξεσι" «καὶ ὡς πε- 

᾿ἡρρίφοβος ἐπ᾽ ἐκείνου τοῦ πλάσματος ὑπῆρξε τοῖς ἀγ- 

γέλοις ὅτε μείζονα ἐφϑέγξατο τῆς πλάσεως διὰ τὸν 

“ἀοράτως ἐν αὐτῷ σπέρμα δεδωκότα τῆς ἄνωϑεν οὐ- 

|. σίας καὶ παρρησιαζόμενον» οὕτω καὶ ἐν ταῖς γενεαῖς 

* τῶν, κοσμικῶν. ἀνθρώπων φόβοι τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώ- 

᾿φὕπων τοῖς ποιοῦσιν ἐγένετο, οἷον ἀνδριάντες xol εἰ- 

χόνες καὶ πάνϑ᾽ ἃ χεῖρες ἀνύουσιν sig ὄνομα ϑεοῦ, 

εἰς γὰρ ὄνομα ἀνθρώπου πλασϑεὶς du φύβον πα- 

ρέσχεν προόντος ἀνθρώπου ὡς δὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ 

ο᾿ καϑεστῶτος, καὶ κατεπλάγησαν καὶ ταχὺ τὸ ἔργον 

ϑοἠφάνισαν. ᾿ | 
$37. Πᾶς δ᾽ οὔσης ἀρχῆς ὡς δειχϑήσεται 

ὕστερον τερετίσματα καὶ μινυρίσματα ἀναπλάσσον-- 

.. 9) Iesai, 5, 21. “5 Prouerxb. 1, 7. . 

Clement. Idlex, vol. II. N 
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AC MEI Vo Nri hc qoo 
va gd dY ἡ]ωυσέως do9dc rot 

* AT . κοὐ τ ΤΑΣ y s 9.6 $ AD E ΔΑ 1 οὔξε κα 

" λόγος, τιϑασσεύει τούτους φόβος" ὃ καὶ προϊδὼν 
5 u - ^ 

) 

jkütootücioc αὐτῆς τῆς ἐπλυγῆς  ἄγγοιὰ 
ΧΟ DADA yti y. OM VEM x AX 

ap dd AA 3345 VE ἷ 

ἄγνοια; ἀλλ᾽. εἰ μὲ 

- 

ματος τῆς ἄνωθεν οὐσίας, ἢ ὑπολήψει κενῇ παρε- 

ζήλωσαν ὅπερ ἀπίϑανον ἀγγέλους δημιουςγίας ἧς 

4) Psalm. 111, 10. " 
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᾿ἐπιστεύϑησαν οἷον. τέκνου τινὸς αὐϑέντας γενέσθαι 

ἄγνοιαν πᾶσαν κατεγνωσμένους, ἢ. προγνώσει ἐνεχό-. 

μενοι. κεκίνηνται" ἀλλ᾽, οὐκ ἂν ἐπεβούλευσαν. δὲ ᾿φὺ 

ἐπεχείρησαν, ᾧ προέγνωσαν,. οὐδ᾽. ἂν κατεπλάγῃς 

Sov τὸ ἔργον τὸ αὐτῶν ἐκ προγνώσεως τὸ ἄνωϑεν.- 

σπέρμα νενοηκότες, ἢ τὸ τελευταῖον γνώσει πεποι- 

ϑύτες. ἐτόλμησαν ὃ καὶ αὐτὸ ἀδύνατον μαϑόντες 

τὸ διαφέρον τὸ ἐν πληρώματι ἀνθρώπῳ ἐπιβουλεύειν, 

᾿ἔτε καὶ τὸ xov εἰκόνα Ó ᾧ καὶ τὸ ἀρχέτυπον. καὶ 

100 σὺν τῇ γνώσει τῇ λοιπῇ ἄφϑαρτον παρειλή- 

ἐσαν. ' ES ἘΡ ΡΣ ! 

$.:39. Τούτοις τε ᾿οὐν αὐτοῖς καὶ ἑτέροις τισὶ" 

HI οΑδεϊρήνης πεποιϑὼς καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ “παντὸς 
1 GNU 

μὲν. οὖν οὐ φήσουσι» δίκαιον δὲ διαστέλλοντες τὸ. 
: e € ; P BOX WU 

ἀγαϑὸν τοῦ. δικαίου. .0 δὲ κύριος φοβεῖσθαι ἐὸ χὰ- 
| 909 NE üt 40 xu- 

κὸν προστάττων. οὐ κακῷ τὸ κακὸν ἀπαλλάττει, τῷ c; 
: 2 aC 3 [ ἢ ΝΣ - Y NF. 

2008 Bowel “τὸ ἐναντίον καταλύει. ἀγαθῷ δὲ κακὸν 

ἐναντίον. ὡς δίκαιον. ἀδίκῳ. εἰ τοίγυν κακῶν ἀρχὴν 

ἀφοβίαν εἴρηκεν ἣν ὃ τοῦ κυρίου φόβος ἐργάζεται, P. 

ἀγαϑὸν ὃ φόβος, καὶ ὁ ἐκ τοῦ νόμου. φόβος 07450. 

“μόνον δίκαιος, ἀλλὰ. καὶ ἀγαϑὸς κακίαν ἀνὰιρῶν,Ῥοίε, 

2δφόβῳ δὲ ἀφοβίαν εἰσάγων οὐ πάϑει ἀπάϑειαν, παι- 

δείῳ δὲ μετριρπάϑειαν ἐμποιεῖ. ἐπὰν οὖν ἀκούσω- 

μὲν, «τίμα τὸν κύριον καὶ ἰσχύσεις, πλὴν δὲ αὖ- 

τοῦ μὴ φοβοῦ ἄλλον **), τὸ φοβεῖσθαι ἁμαρτόγειν, 

ἕπεσϑαι δὲ ταῖς ὑπὸ ϑεοῦ δοϑείσαις ἐντολαῖς τιμὴν 

| ϑδθὴν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ ἐχδεχόμεϑα. QU e 

I $. 40. Δώς. δέ ἐστι φόβος ϑείου. ἀλλ᾽ εἶ χαὶ 

πάϑος δ᾽ φόβος ὡς βούλονταί τινες ὅτι φόβος ἐστὶ 

πάϑος, οὐχ ὃ πᾶς φόβος πάϑος" 4] γοῦν δεισιδᾳι- 

μὸνία πάϑος, φόβος δαιμόνων οὖσα ἐχπαϑῶν τε 

..9) Prouerb. 1, 33. **) 1014. 7, 2. i 

N ? 

ἃς 
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20b ἐμπαϑῶν. ἔμπαλιν οὖν ὃ τοῦ ἀπαϑοῦς ϑεοῦ 

φόβος ἀπαϑὴς, φοβεῖται γάρ τις οὐ τὸν Obr, ἀλλὰ 
τὸ ἀποπεσὲϊν τοῦ ϑεοῦ. ὃ δὲ τοῦτο δεδιὼς τὸ τοῖς 

κακοῖς περιπεσεῖν φοβεῖται καὶ δέδιεν τὰ κακά. ὃ 

οδεδίὼς δὲ τὸ πτῶμα ἄφϑαρτον ἑαυτὸν καὶ ἀπαϑῆ 

εἶναι βούλεται. σοφὸς φοβηϑεὶς ἐξέκλινεν ἀπὸ 

καχοῦ," δ᾽ δὲ ἄφρων μίγνυται πεποιϑὼς"" 7 γραφὴ 

λέγει" ᾿αὖϑίς τε, ἔν φόβῳ κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος" Ἢ 
φησίν. ' ΤΑ diy ry 
- ἦν - 

10 - | . 55 Qap. IX. "Ue x 

(O78 44. ἀνάγει γοῦν ὃ τοιοῦτος φόβος ἐπί τε 

vj» μετάνοιαν ἐπί τὲ τὴν ἐλπίδα. ἐλπὶς δὲ ngoo- 

δοκία ἀγαθῶν ἢ ἀπόντος ἀγαϑοῦ εὔελπις. ᾿ ἀμέλει, 

xal ἣ ἐμπτωσία, λαμβάνεται εἰς εὐέλπιδα ἣν ἐπὶ τὴν 

τϑἀγάπην χειραγωγεῖν μεμαϑήκαμεν. ᾿ ἀγάπη δὲ ὃμό- 

you ἂν εἴη τῶν κατὰ τὸν λόγον καὶ τὸν βίον καὶ 

Ρ τὸν vgónov ἢ συνελόντι φάναι κοινωνία fiov ἢ. 

163 ἐκτένεια φιλίας καὶ φιλοστοῤγίας μετὰ λόγου ὀρϑοῦ 

5)!Ρ.πεῤὶ χρῆσιν ἑταίρων. ὃ δὲ ἑταῖρος ἕτερος ἐγώ. 4 

20xal ἀδελφοὺς τοὺς τῷ αὐτῷ λόγῳ ἀναγεννηϑέντας 

προσαγορεύομεν. παράκειται δὲ τῇ ἀγάπῃ ἥ τὲ φι- 

λοξενία φιλοτεχνία τις οὖσα περὶ χρῆσιν ξένων: ξέ- 

vo. δὲ ὧν ξένα τὰ κοσμικὰ, κοσμικοὺς γὰρ τοὺς dg. 

γῆν ἐλπίζοντας καὶ τὰς σαρκικὰς ἐπιϑυμίας ἐξακού- 

950uEV* μὴ συσχηματίζεσϑε φησὶν ὃ ἀπόστολος 

τῷ αἰῶνι τρύτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσϑε τῇ ἀνακαι- 

vdott τοῦ νοὺς εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς v6 τὸ ϑέλημα 

τοῦ ϑεοῦ τὸ ἀγαϑὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον" **).- 

ἀναστρέφει τοίνυν ἡ φιλοξενία περὶ τὸ ὠφέλιμον τοῖς P. 

βθξένοις, ξένοι δὲ οἱ ἐπίξενοι, ἐπίξενοι δὲ οἱ φίλοι,451. 

φίλοι δὲ oi ἀδελφοί. φίλε κασίγνητε᾽ M") φησίνΡοιι. 

8) Prouerb.14, 16.26. “5) Βοπιδπ. 12, 2. 456) Iliad. 

εἰν. 999. j 
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Ὅμηρος; 3j. τε φιλανθρωπίᾳ δὲ ἣν καὶ 7j φιλοστοργία 

φιλικὴ χρῆσις ἀνθρώπων. ὑπάρχουσα ἥ τε. φιλοστορ- 

yia φιλοτεχνία. τις οὖσα περὶ στέρξιν φίλων ἢ οἰκείων 

συμπαρομαρτοῦσιν ἀγάπῃ. .. pow 

s... & 42. Εἰ δὲ τῷ ὄντι ἄνϑρωπος ὃ ἐν ἡμῖν ἐστὶν 

ὃ πνευματικὸς, φιλαδελφία ἡ φιλανθρωπία. τοῖς. τοῦ 

αὐτοῦ πνεύματος κεχοινωνηκχύσιν, στέρξις δ᾽ αὖ τής 

᾿ρησίς ἐστιν εὐνοίας ἢ ἀγαπήσεως, ἀγάπησις. δὲ ἀπό-- 

δειξις παντελὴς, καὶ τὸ ἀγαπᾶσϑαι ἀρέσκεσθαι τῷ 

10/3. ἀγόμενόν τε καὶ ἀπαγόμενον. . ἄγονται δὲ ele, 

'ταυτύτητα δὲ ὁμόνοιαν ἐπιστήμην οὖσαν κοινῶν. ἀγα-- 

Sá», καὶ yàg ἡ δμογνωμοσύνη. συμφωνία γνωμῶν. 
Ἢ » 3 , , c 

Y Rr 4.49 ' » - 

.ocxul (ἡ ἀγάπη". «φησιν. (νυποκρίτος ἔστω ἡμῖν. αὖ- 

τοί τε. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρὸν γινώμεϑα κρλ- 

«ὁλώμενοι τῷ ἀγαϑᾷ τῇ φιλαδελφίᾳ τε" ἢ καὶ. τὰ; 

ἑξῆς ἕως Qui δυνατὸν τὸ ἐξ ὑμῶν. μετὰ πάντων 
3 , 2 A1 2 » ;j M e» !] 

ἀνϑρώπων εἰρηνευοντὲς. ἐπειτῶ.. AT νιχώ, - "λέγει 

οὐ ὗπὸ τοῦ καχοῦ,.. ἀλλὰ ψίχα ἐν τῷ ἀγαϑῷ τὸ χα- 
ς 

κόν." Ἰουδαίοις τε ὃ αὐτὸς ἀπόστολος «μαρτυρεῖν:" 
€ e a - ^ 

; 

“ρὁμολογεῖ: ὅτι ζῆλον. ϑεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽. οὐ κατ᾿ ἐπίς: 

γνῶσιν». ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ ϑεοῦ δικαιοσύνην καὶ 

| τὴν. ἰδίαν. ζητοῦντες. στῆσαι τῇ -δικαιοσύνῃ τοῦ. ϑεοῦ. 

οὐχ. ὑπετάγησαν" **)*.. οὐ yàp τὸ βούλημα τοῦ Yü- c 

"οὐ: ἔγνωσάν τε xol ἐποίησαν, ἀλλ᾽ 0 ὑπέλαβον. ad- 
| 2&tol «τοῦτο καὶ. βούλεσθαι τὸν νόμον. φήϑησαν » τοῦδ᾽. 

€ c r^r , - C , , L] - 

ὡς προφήτεύοντι τῷ νόμῳ ἐπίστευσαν,. λόγῳ δὲ ψιλῷ. 
ι ,, " 

, 

xal φόβῳ, ἀλλ᾽ οὐ διαϑέσει καὶ πίστει ἠχκολούϑησαν" 
Xe , , 

«τέλος yàg. vüptov. Χριστὸς «εἰς: δικαιοσύνην" δ᾽ ὑπὸ 

ψύμου: προφητευϑιεὶς .« παντὶ τῷ. .πιστεύοντι." LEN 

80. ᾧ. 48. Ὅϑεν εἴρηται" τούτοις παρὰ ἸΠωϑσέως" 
».9. ^N - , € m Ὁ 3 */23 2 1 2 Y» 

οἰ ἐγὼ ̓παραζηλώσω. ὑμᾶς. ἐπ᾿. οὐκ tOv& y ἐπὶ. ἔϑνει 
Ld 

ιἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς" 9?) τῷ εἰς ὑπακοὴν. δη- 

οἰλονότι εὐτρεπεῖ" γενομένῳ... καὶ διὸ Ἡσαΐου... εὑρέ- 

Προ 9) Roman, 12, 9.84. 18: 21...) Ibid, 10, 2 — 4. 
: 550} fbid. v. 19. Deuteron. 32, 21. 
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Say" λέγει (rote ἐμὲ μὴ -ξητοῦσίν, ἐμφανὴς ἐγε-. 

wéjjv τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπεροτῶσι" ἢ, πρὸ τῆς τοῦ xv- - 

lov παρουσίας δηλαδὴ, μεϑ' ἣν χαὶ τῷ Magen. 

ἐκεῖνα τὰ προφητευϑέντα οἰκείως λέγεται νῦν, ᾿ς ἐξ: 

. ὁπέτασω τὰς χεῖράς μου ὅλὴν τὴν ἡμέραν ἐπὶ λαὸν. 

ἀπειϑοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα." δρᾶς τὴν αἰτίαν. τῆς 

3E ἐϑνῶν κλήσεως σαφῶς πρὸς τοῦ προφήτου ἀπεί- 

Süuv τοῦ X«oU καὶ ἀντιλογίαν εἰρημένην; d^. ἢ 

ἀγαϑότης xal ἐπὶ τούτοις δείκνυται τοῦ ϑεοῦ- quoi 

τογὰρ ὃ ̓ἀπόστολος “᾿ς ἀλλὰ τῷ αὐτῶν. παραπτώματι Ρ. 

3j -σωτηῤία τοῖς ἔϑνεσίν εἷς "τὸ παραζηλῶσαι "αὐτκ02. 

“ποὺς o) καὶ αιέτανοῆσαι βουληϑῆναι. ὃ ποιμὴν ódPott. 

“ἁπλῶς ἐπὶ τῶν κεκοιμημένων. ϑεὶς τὴν “λέξιν δικαίους 

-οἰδὲ τινὰς ἐν ἔϑγεσι καὶ ἐν Ἰουδαίοις οὐ "μόνον πρὸ 

τότῆς τοῦ κυρίου παρουσίας; ἀλλὰ "καὶ πρὸ νόμου κατὰ ; 

τὴν Ἀρὸς ϑεὸν' εὐαρέστησιν, ὡς Ἄβελ» ὡς “Νῶε, ὡς 

(RT ἕτερος δίκαιος. 32 OY PPCRA IA. εἰ συνϑῆν ἐν) 

τοῦ ἧς 44. Φησὶ" γοῦν. τοὺς ἀποστόλους καὶ διδα-- 

᾿σηάλους τοὺς  ηρύξαντας τὸ, ὄνομα τὸῦ υἱοῦ τοῦ 

209:00 καὶ κοιμηϑέντας τῇ δυνάμει. καὶ τῇ, lovi ona 

ἰοῦξαι τοῖς προκεχοιῤημένοις... εἶτα ἐπιφέρει" (καὶ 

αὐτοὶ" ἔδωχαν: αὐτοῖς τὴν σφραγῖδα τοῦ κηρύγματος. 

'χατέβθησαν οὖν μετ -αὐτῶν εἷς τὸ dw καὶ πάλιν 

-ἀνέβησαᾶν.. ἄλλ᾽ οὗτοι ζῶντες “κατέβησαν: καὶ. πάλε 

"δ᾽ῶντές" ἀνέβησαν, ἐχεῖνοι" δὲ οἱ ᾿προχεκοιμημένοι wie 

xpUi κατέβησαν) ζῶντες" δὲ ἀνέβησαν." διὰ τούτων 

oy ἐζωοποιήϑησαν καὶ ἐπέγνωσαν “τὸ ὄνυμα. τοῦ 

'eioUoros θεοῦ, Dub τοῦτο ᾿λαὶ συνανέβησαν uiv αὖ- 

τῶν καὶ συνήρμοσαν' elc τὴν οἰκοδὸμὴν τοῦ" πύργου 

βὐλαὶ ᾿ἀλὰτόμητοι συνῳκοδομήϑησαν, -— ἐν δικαιοσύνῃ. 

»ἐχοιμήϑησαγ᾽ καὶ Pv: μεγάλῃ "ἁγνείᾳ, ^ μόνην" δὲν τὴ» 

σφραγῖδα ταύτην; οὐκ oyoy^^ ὅταν γὰρ ἔϑνητα 
DANS 4. now A Si adis nA «οι Ὁ Ἐς ΜΕ 

“Νὴ νόμον Urovra φύσεε τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν ; .0U€0! 

3 

^ —————— 

*) Romén:'10, 30 sq. Yesai.:.65, 1.58... :6Ρ}} Roman. 

11, 11. Is. Jmm ] OL v .bidi (^^ 
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νόμον μὴ ἔχοντες ἐνερ. εἰσὶ Id *) κατὰ τὸν 

ἀπόστολον. qn. 

5j A 45. "ὡς, μὲν οὖν e sou ᾿ἀλλήλαις 

at. ἀρετ ai. τί. χοὴ. λέγειν. ἐπιδεδειγμένοι ἤδη ὡς πί- 

ὅστις. μὲν. ἐπὶ «μετανοίᾳ, ἐλπίζεται, εὐλάβεια θὲ ἐπὶ πί- 

grey. Ael, ἡ ἐν τρύτοις. ἐπιμονή τὲ καὶ ἄσκησις ἅμα 

μαϑήσει, δυμπεραιρῦται εἰς. ἀγόπῃν , ἢ δὲ τῇ, γνώσει 

τελειοῦται." ἐκεῖνο, δὲ ἐξ. «ἀγάγκης παραδημεῳτέον ὡς 

"a hrqi τς ,defov. σοφὸν ivo. φύσει votigd at χρή. 

109: E ἢ σοφίᾳ. δύγαμιῤ, ϑεοῦ ἡ διϑάξασα. τὴν ἀλή- 

εἰν“. “κἀνταῦϑά, ποὺ εἴληπται ἢ τελείωσις τῆς 

γνώσεως; gue δὲ. καὶ ἀγαπᾷ. τὴν ἀλήϑειαν͵ ὃ φιλό- 

€ 98$; 6 τοῦ ϑεδάπῳων. εἶναι γνήσιος δὲ ἀγάπην ἤδη 

φίλος votugd elc. ταύτης. δὲ ἀρχὴ τὸ ϑαυμάσαι τὰ 

τς 185 ἄγματα, ὡς “Πλάτων ἐν Θεᾳιτήτῳ Mya, καὶ Maz- 

Jour 

ψ 

ϑίᾳς. ἐν. ταῖς, παρα αδόσεσι. παραριῶν, εϑαύμασον aà P. 

nagovzo.s βαϑμὸν͵ (Ud πρῶτον τῆς ἐπέχεινα γνώ- -453. 

σεως ὑποτιθέμενος. 7 xav. τιῦ xu Ἑβραίους eDayye- Poit. 

ἰῷ (ὦ ϑαυμάσας βασιλεύσει γέγραπται. «κί ὃ βάσι- 

20€ enc ἀναπαήσεξαι: ᾿ ἀδύνατον οὖν. τὸν ἀμαϑῆ ἔστ᾽. 

ur pen. ἀμαϑὴς,. φιλοσοφεῖν, δὲ xóv γε μὴ ἔννοιαν. 

. σοφίας; ε ἰληφόται φιλοσοφίας οὔσης ὀρέξεως τοῦ ὄντως 

τ χες χαὶ ἴ ὧν ee. τοῦτο συντεινόντων. μαϑημάτων, 

164 πάν, τῷ zo té. καλῶς dj τισιν. ἐξησχημένον, ἀλλὰ τὸ 
Sylbiéníazo odo. (ὡς χρηστέον καὶ “ποιητέον καὶ συγεχ- 
iL πρνητέον, καϑὸ, «καὶ ὁμοιοῦταί τις EQ, ϑεῷ λέγω 
τῷ σῳτῆρι». ᾿ϑεραπεύς "τὰν, τῶν ὅλῳν ϑεὸν διὰ τοῦ 
οἰο ἀρχιερέως. λόγου" δέ. οὗ; ,κωϑορᾶται. τὰ κατ᾽ ἀλήϑειαν 

καλὰ. καὶ, δίκαια." εὐ ied ἐστι. πρῆξις. PIRIET καὶ 
304404 0v 906. D 6G. ΟΣ τά, TAN GST Qs x. 

ermrostes bio 3) tipins 37330315539 9410. 3535.53 

n359f Bümpnicty dde c ne τὺ ixoxmb30 Rome οἱ 

io AE 8 113X Do $T - aio 20 ἸΌΝ wi e «53 1 
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" Cap. X. á τ "t e. 

j. 46. Τριῶν. τοίνυν τούτων. ἀντέχεται δ ἦμε- 
δαπὸς φιλόσοφος," πρῶτον μὲν τῆς, ϑεωρίας, 'δεύτε-- 
θὸν δὲ τῆς τῶν ἐντολῶν ἐπιτελέσεως, τρίτον, ἀνδρῶν 
δἀγαϑῶν. κατασκευῆς: ü “δὴ συνελϑόντα τὸν γνωστι- 
κὸν ἐπιτελεῖ. ὃ τι δ᾽ ἂν ἐνδέῃ τούτων mar τὰ 
τῆς γνώσεως. ὅϑεν ᾿ϑείως 7 ̓γοαφή quot καὶ 
εἶπεν χύριος πρὸς Movosy λέγων" λάλησον" "ruft 
υἱοῖς Ἰσραὴλ καὶ ἐρεῖς. πρὸς αὐτοῦς " “ἐγὼ, πύριοξ᾽ ὃ 

1οϑεὸς͵ “Φμῶν. “κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς, Alyóntov 
ἐν. d κατῳκήσατε ἐν αὐτῇ, οὐ ποιήσετε, 'χαὶ “κατὰ 
τὰ ἐπιτηδεύματα γῆς “Χαναὰν εἷς Tv. ἐγὼ ἐἰσάγω 
ὑμᾶς ἐχεῖ, οὐ “ποιήσετε, χαὶ τοῖς ϑγομίμοις ἀὐτῶν. οὐ 

πορεύσεσϑε , τὰ κρίματά μου ποιήσετε καὶ τὰ προσ- 
1τότάγματά μου φυλάξεσϑε 2 πορεύεσϑε ἐν αὐτοῖς, ἐγὼ 
κύριος. ὃ ϑεὸς ὑμῶν" καὶ φυλάξεσϑε, πάντα τὰ προσ- 
τάγματά μου καὶ ποιήσετε, αὐτά." ὃ ποιήσας. αὐτὰ 
ἄνϑρωπος ζήσεται iv αὐτοῖς. RD κύριὸς δ ϑεὸς 
ὑμῶν" *). 

2 ὃ. 47. Eiv οὖν κόσμου, καὶ | dnürnos Er auod 
xul κακιῶν σύμβολον “Ζἴγυπτος καὶ 7 “Χανανῖτις γῆ 
ὧν μὲν ἀφεχτέον, ὅποῖα δὲ ἐπιτηδευτέον ὡς ϑεῖα 

καὶ οὐ p ἐπι δείζνυσιν ἡμῖν. τὸ λόγιον. ὅταν 

δὲ εἴπῃ, εὖ ποϊήσας ̓ ἄνϑρωπος ζήσετοι" ἐν ̓ αὐτοῖς᾽", 

Ὡὅτὴν τὲ ἑΕβραίων αὐτῶν ἐπανόρϑωσιν Y τὲ τῶν 

πέλας ἡμῶν ᾿αὐτῶν συνάσχησίν TE! καὶ προκοπὴν. 

ζωὴν. λέγει αὐτῶν τε xal ἡμῶν." οἱ yàp: "vexgol454. 

τοῖς 'παραπτώμασι συζωυποιοῦνται Χριστῷ **) ovd Pott. 

τῆς. “ἡμετέρας διαθήκης. “πολλάκις. δὲ ἐπαναλαμβά- 

30vovca 5 γραφὴ τὸ «ἐγὼ κύριος ὃ ϑεὸς ὑμῶν" δυσ- 

cnet μὲν" διατρεπτικώτατα ἔπεσϑαι διδάσκουσα τῷ 

τὰς ἐντολὰς δεδωκότι «ϑεῷ, ὑπομιμνήσκει C δὲ ἠρέμα 

ζητεῖν, τὸν ϑεὸν καὶ ὡς οἷόν τε γινώσκειν ἐπιχειρεῖν; 

5) Lenit. 18, 1— 5. 55) Ephes. 2, 5. 
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ἥτις. ἂν εἴη ϑεωρία μεγίστη, ἡ ἐποπτικὴ 5 τῷ ὄντι 

ἐπιστήμη, T ἀμεέτάπτωτος λόγῳ γινομένη. αὑτὴ ἂν 

εἴη. μόνη ἡ τῆς. σοφίας γνῶσις ἧς οὐδέποτε χωρίδες 

ταὶ 4 δικαιοπραγία.. 5. r S RR 
t 9) 

diocl S: ze Su cia UM Md 
—$& 48. 2412 4j μὲν τῶν οἷησισόφων εἶτε αἱρέσεις 

εἶεν βάρβαροι εἴτε οἱ παρ Ἕλλησι φιλόσοφοι ,, γνῶ- 

σις φυσιοῖ" *) κατὰ τὸν ἀπύστολον, πιστὴ δὲ 7] γνῶ- 

σις ἥτις ἂν “εἴη ἐπιστημονικὴ ἀπόδειξις τῶν. κατὰ! 

τοτὴν ἀληϑῆ φιλοσοφίαν παραδιδομένων. φήσαιμεν 

" ἂν αὐτὴν λόγον. εἶναι τοῖς ἀμφισβητουμένοις. ἐκ, 

τῶν δμολογουμένων ἐκπορίζοντα τὴν πίστιν." πίστεως 

δ᾽ οὔσης δπτῆς τῆς μὲν ἐπιστημονικῆς; τῆς, δὲ. δο-: 

ξαστικῆς οὐδὲν κωλύει ἀπόδειξιν ὀνομάζειν διττὴν, 

τὅτὴν μὲν ἐπιστημονικὴν, τὴν δὲ δοξαστικὴν, ἐπεὶ καὶ " 

jj γνῶσις καὶ ἢ πρόγνωσις διττὴ λέγεται, 4j μὲν ἀπὴΣ 

κριβωμένην ἔχουσα τὴν ἑαυτῆς φύσιν; ἡ. δὲ ἐλλιπῆ: 

xal μή τι d mag ἡμῖν ἀπόδειξις μόνη ἂν εἴη ἀλη: 

^ ϑὴς, ἅτε ἐκ ϑείων χορηγουμένη γραφῶν τῶν ἱερῶν. 

- φργραμμάτων καὶ τῆς ϑεοδιδάκτου"") σοφίας κατὰ τὸν 

ἀπόστολον. μάϑησις γοῦν καὶ τὸ πείϑεσθαι ταῖς" ἐν-: 

τολαῖς, ὅ ἐστι πιστεύειν τῷ ϑεῷ. καὶ ἡ πίστις ϑύ- 

᾿γαμίς τις τοῦ ϑεοῦ ἰσχὺς οὖσα τῆς ἀληϑείας. ^ 

τ δ,. 49, «4ὐτίκα᾽ φησὶν «ἐὰν ἔχητε πίστιν "ὡς 

οὐχόκκον σινάπεως, μεταστήσετε τὸ 0gog" 5)" καὶ 

πάλιν «κατὰ τὴν πίστιν σοὺ γενηϑήτω σοί" 1)" καὶ 

6 μὲν ϑεραπεύεται προσλάβὼν τῇ πίστει τὴν ἴασιν», 

ὃ δὲ νεκρὸς ἀνίσταται διὰ τὴν τοῦ πιστεύσαντος ὅτι 

᾿ἀναστήσεται ἰσχύν. ἢ δὲ δοξαστικὴ ἀπόδειξις " ἀν- 

βοϑρωπική τέ ἐστι καὶ πρὸς τῶν ῥητορικῶν γινομένη 

ἐπιχειρημάτων ἢ. καὶ διαλεκτικῶν συλλογισμῶν... 7 

*) 1 Corinth.8, 1. 9*) Cf. 1 Thessal, 4, 9, **^) Matth. 
19, 20. 1) bid. 9, 29. 

[e 
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γὰῤ ἀνωτάτω. ἀπόδειξις ἣν. ἠνιξάμέθα. ἐπιστημονικὴν 
πίστιν ἐντίϑησι διὰ τῆς τῶν -τγραφῶν: παραϑέσεώς.τε 
κοβ διοίξεως ταῖς τῶν; μᾶνϑάνείν. ὀρεγόμοένίον: φωχοῖῷ, 
ἥτις ἂν εἴη γνῶσις. εἰ γὰρ τὰ. παραλαμβάνόμενῳ. 
πρὸς τὸ ζητούμενον ἀληϑῆ λαμβάνεται, ὡς ἂν ϑείω 

ὄντα καὶ προφητικὰ,. δῆλόνι που ὡς καὶ τὸ συμπέ-. 
e 

ράσμα τὸ ἐπιφερόμενον αὐτοῖς ἀκολούϑως ἀληϑὲς Ὁ. 

ἐπανεχϑήσέται».. καὶ ἐϊη ἂν ὀρϑῷᾷς ἡμῖν ἀπόδειξις4δ. 

ἡ χνῷσις. δ κον sequis. gau ia 334 vóonoSu 51} ott. 
Ma zo S, στοῦ SML S AN. 4 
Tue mos gn ΜΟΥ XXX v Myriam 2D 

10555x$..50,. "Evita, «γοῦν τῆς: οὐρανίου καὶ ϑείας. τρο- 

φῆφνπὴ μνημόσυνον ἐν στάμνῳ. χρυσῷ xddigovoO ur 
προσετάττετο; ο τὸ ᾿γόμορ᾽" φησὶ: κι τὸ - δέκατον. τῶν 
τριῶν μέτρον υἦν" ἢ)". ἐν ἡμῖν yàg “αὐτοῖς vola qué- 
zgü , sofa. κριτήρια: μηνύεξαι , , 089 moi: μὲν «αἴσϑη- 

157)» 5 λεγομένων. “δὲ ὀνομάξων. xài. ῥημάτων 4 λόγος, 
voqvay. δὲ woe, 0. τοίνυν. γνωστικὸς. ἀφέξεται μὲν. 
τῶν κατὰ, λόχον “καὶ τῶν κατὰ, διάνοιαν καὶ. τῶν 
κατὰ ταἴσϑησιν.. καὶ. ἐνέργειαν. ᾿ἀμαρτημάτων,.. ἄκης 
χρὼς -ὅπως 4.0 - ἰδὼν. πρὸς ἐπιϑυμίαν. ἐμοίχευ-- 

20ἐν 3)". λαβών τε ἐν. νῷ «ἧς μακάριδι ob; καϑα- 
ο΄ ghi τῇ καρδίᾳ. ὅτι αὐτὸὶ τὸν θεὸν Owavgda tt) 

χακεῖνο: ἐπιστάμενος ὅτι". οὐ. τὰ εἰσερχόμενοι elg. τὸ. 
Oyüug. uorüt τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ cà. ἐξερχόμενα 

. διὰ τοῦ. στόματος ἐκεῖνδ. κοινοῖ τὸν . vd Qunoy y. ἐκ 
όγὰρ «ἧς. καρδίας ἐξέρχονται. διαλογισμοί" 3). . τοῦτ᾽" 
οἶμαι: τὸ κατὰ ϑεὸν ἀληϑινὸν. καὶ. δίκωμοαν. μέτρον 
ᾧΦιυμεκαεῖται. τὰ μετρούμενα ἥ τὸν ἄνθρωπον «συν-᾿ 
ἔχουσα «δεκὰς, ἣν. ἐπὲ κεξραλᾳίων «τὰ προειρημένα τρία 
iMt μέτρα. εἴη δ᾽ ἂν σῶμά τε. καὶ ψυχὴ; οὖ 

30r  πέγεε. olo roe καὶ τὸ φωνητικὸν. καὶ σπερμά- 
τικὸν. καὶ τὸ διανοητικὸν ἢ πνευματικὸν ἢ ὅπως καὶ 
βούλει καλεῖν. TEIL ὁ τυ ^it OM T OASNQADS 

;/4*) Exod. 16, 36.. **) Matth. 5, 28, 5**) Eid, v. 8. 
T) bbid. 15, 11. 19, id DT 
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νοῦ οϑοιζωξ Χρὴνυδὲ ὦ ἔπος νεἰπεῦν. τῶν ἄλλων. πάνε. 

τῶν ὑπεραναβαίνοντας οἐπὶ τὸν νοῦν ἴστασϑαι- ὧσ- 

περ ἀμέλει; xdv) κόσβῥῳ: de: ἔννέα μοέρας ὑπεῦ- 

᾿ πηδήσαντας"». mo ὠτην. μὲν» ἀὴν dir Gv : τεσσάρων 

P. στοιχείὼν Qvi μιᾷ ᾿χώρᾳ: τιϑιεμένων did. τὴν "ἴσην: 790- 

165 zv ἔπειτω δὲ: τὰξ. ἑπτὰ πὰς πλανωμέναξ»: τήν τε 

551}. ἀπλανῇ: ἐνκάδην ἐπὶ σὸν χεέλειον. "ἀριϑμὸν, τὸν ὑπερ- 

coda. τῶν εϑεῶν, « αὐ ουδὲ, δεκάτην,» μῦϊραν. ἐπὶ “τὴν 

velidogiv ἀφεκνεῖσϑιου do) «ol, ισυγελόντι: φάναι μετὰ 

τοτὴν. viam τὸν ποιητὴν ἐπεχοϑοῦντας." διὰ τοῦτο αὐ. 

Ψεχάται τοῦ τε φέφι»:ἡῶν" ve: ἱερείων. τῷ" ϑεῷ προσε- 

κομέζοντο: atl dj: τοῦ πάσχα ἑορτὴ ἀπὸ" δεκάτης ἦ0-". 

yero; παντὸς: φεάϑους: καὶ, «παντὸς. αἰσϑητοῦ “ὃ ιάβα-486. 

Gic: οὖσα." πέπηγεν οὖν. τῇ. “είστει δ. γνωστικὸς, ᾿δοίε, 

1502. ᾿οἰήσίσοφος: x "τῶν "τῆς ἀληϑείας οὐχ ἅπτεται, 

ἀστάτοις: καὶ» ἀνιδρότοις. δρμαῖς. κεχϑημένος.". εἰκότως 

ov: γέγρατεταϊο a ἐδηλϑεν δὲ Κάϊν ἀπὸ n οὐώπου τοῦ 

ϑεοῦ 'κἀλ τῴκησεν ἔν. γῇ ̓Ναὶδ᾽ κατέναντι Ἐδέμ *)* 

ἑρμηνεύεϊ αἵ σδὲ «dy: μὲν: ἽΝ ἀὐδι σάλος, ἦ δὲ ᾿Εδὲμ 

ἠοτρυφὴ, πίστις! δὲ xol ψνῶσις: καὶ" Honvg “ἢ. τρυφὴ," 

ἧς ὃ παρακούσας ἐκβάλλεται, ὃ δὲ οἴησίσοφος τὴν 

ἀρχὴν οὐδὲ ἐπαΐειν βφύλεται. τῶν ϑείων ἐντολῶν, 

— ἀλλ᾽ οἷον αὐτομαϑὴς ᾿ἀφήνιάσας εἰς σάλον κυμαι- 

γόμενον ἑκὼν: μεϑίσταται,. εἷς à. ϑγήτά «τὲ καὶ γε- 

25ygvà. καταβαίνων ἑκ:τῆς τοῦ. ἀγενήτου. γνώσεως ἄλ- 

χοτὲ «ἀλλοῖα δοξόζων"» «οἷς dà qur) ὑπάρχει κυβέρνης- 
ο΄ σιρυπέπξαυσεν «ὥσπερτ quA 3). δ᾽ λογισμὸς καὶ. 

τ΄ φῷ τ ἠχεμογεκὰνιἄπταισέον "μένον «καὶ “καϑηγούμενον 

ο΄ φῆς ψυχῆς κυβερκήτηρ: αὐτῆς εἴρηται" . ὄντως γὰρ 

ϑοἀηρέπτωφ: πρὸς. τὸ ἀτρέπτὸν aj τὐῤόσαγωγή.. ^ | 

su ὁμαφι οὕτως vd ont ἑστὼς ἦν ἀπέναντι xv- 

ρίαυ καὶ ἐζγίσαφοεἶπεν Ἀθη... χαὶ τῷ Mueve λέ: 

γετομ σὺ δὲῥιιὐτοῦ, ατῆϑιε “μὲν ἐμοῦ" 1). ot δὲ ἀμφὶ 

ας ἢ Genes; τά , 16,0. Ὁ Prouerb. 11, 14. 555) Genes. 

18, 22 sq. 1) Exod. 34, 2. : 
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τὸν: Σίμωνα τῷ ἑστῶτι" ὃν σέβουσιν. ἐξομοιοῦσϑαι. 
τρόπον βούλονται:- 5 πίστις ' οὖν. di Té γνῶσις τῆς 
ἀληϑείας. uid κατὰ τὰ" αὐτὰ xal. ὡσαύτως" ἔχειν wu- 
τασχευάξουσι τὴν ἑλομένην αὐτὰς ψυχήν. συγγενὲς ! 
$0£ τῷ. “ψεύδει μετάβασις. ἐχεροπὴ. xav: ἀπόστασις, ; 
ὥσπερ τῷ qoot ἠρεμία: "xod ἀνάπαυσις. καὶ κεῖτ" 
ρήνη: «üt d nig οὖν. τὴν φιλυσοφΐίαν "ὃ Ὁ) τῦφος" καὶ P: 
007016: 'διαβέβληκεν».. οὕτως. ἱκαὶ τὴν «γνῶσιν 3 "Jcv-457. 
δὴς γνῶσις: ἥτ "τὲ ὁμωνύμως. χαλουμένη" » “περὶ je Rott. 

10dzóozooc γράφων. «ὦ Τιμόϑεεν "φησὶν τὴν" na 
φακαφαϑήκην: φύλαξον. ἐκτρεπόμενος "τὰς οϑεβήλ ους 
κενοφωνίας καὶ -ἀντιϑέσεις τῆς ψευδωνύμου. γνώσεως 
ἦν" τινὲς ἐπαγγελλόμενοι" περὶ" τὴν nior: ἠστόχη- fs 
σὰν" ME ὐπὸ: ταύτης. ̓ἐλεγχόμενοι: τῆς '᾿φωνῆς οὗ ἀπὸ 

1τότῶν. αἱρέσεων. τὰς" "móc TiuóSeov ἀϑετοῦσιν. ἐπιστο--" 
Ade. -- φέρε οὖν. e ὃ κύριος. dA eur καὶ" σοφία. καὶ 
δύναμις. ϑεοῦ $ ὥσπερ οὖν ἐστὶ, δειχϑ είη ὃ ὅτι τῷ; ὄντι 
γνωστικὸς ὃ τοῦτον ἐγνωχὼς καὶ τὸν. “πατέρα, τὸν 
αὐτοῦ δὲ αὐτοῦ, συναίσϑεται. γὰρ “τοῦ λέγοντος" 

20 (χείλη δικαίων" ἐπίσταται vi dr AM iE al 
OXSCGAT 0.230 

V ud se vi peintre 
δὲ 53. TS δὲ πίστεως vago" τοῦ χρόνου 

διττῶν ὦ ὄντων εὕροιμεν: ἂν διττὰς “ἀρετὰς συνοικούσας. 
ἄμφω. τοῦ γὰρ χθόνου τῷ μὲν παρῳχηχότι ἡ “μνήμη, 

2510 δὲ μέλλοντι ἐλπίς ἐστι j πιστείομεν δὲ τὰ παρῳ- 
χηχότα γεγονέναι καὶ τὰ μέλλοντα: ἔσεσϑαι," ἀγαπῶ- 
μέν τε αὖ οὕτως. ἔχειν τὰ παρῳχηκότα, πίστει 'πεΞ 
πεισμένοι, τὰ 'μέλλοντα ἐλπίδι ἀπεκδεχόμενοι:" EL 
πάντων γὰρ 5j ἀγάπη τῷ γνωστικῷ πεφοίτηκεν ἕνα 

309:0v εἰδότι, «καὶ ἰδοὺ πάντα ὅσα δεδημιούργηκε 
"λίαν καλὰ" ***), οἷδέν τε καὶ NA τ’ , detiun 

5) 1 Timoth. 6, 20 "- μ᾿) Prouerb, 10, 21. 12, 1. 
**?) Genes. 1, 3f. 
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δὲ προστίϑησι 'μῆκοξ, βίου; zl φόβος κυρίου “πρόσΞ 

τίϑησιν ἡμέρας: ὡς ovv αἱ ὄμέεθαι pogiov βίου “τοῦ 

 xüT ἐπαγάβασιν, οὕτω zcb0 φόβος τῆς ἀγάπης ἀρχὴ 

., χατὰ πιιραύξησιν. πίστις γινόμενος, εἶτα ἀγάπη." ἀλλ᾽ 

δοὐχ ὡς φοβοῦμαι τὸ ϑηρίον, “καὶ μισῶ διττοῦ cuy-- 

χάνοντος τοῦ φόβου; ὡς" δὲ καὶ τὸν πατέρα δέδιδ; 

ὃν φοβοῦμαι Uno. καὶ ἀγαπῶν": πάλιν φοβούμενος t7 

xoXa090 y- ἐμαυτὸν. ἀγαπῶ αἱρδύμενος “τὸν φόβον. 

δ᾽ φοβούμενος. προσκόψαι τῷ, πατρὶ “ἀγαπᾷ ξαυτόν: x, 

τομίακάριος “οὖν. ὃς πιστὸς γίνεταν ἀγάπῃ καὶ φόβῳ“, 

χεῤραμένος,. πίστις δὲ. ἰσχὺς εἶς" σωτηρίαν, καὶ δύνα! - 

gag. εἰς τζωὴν᾽ οἴϊμόψιον. 6, iA cado t 

65. 54. “Πάλιν dj προφητεία ngóyvooe ἔστιν, 4] 

δὲ γνῶσις “πρυφητείας νόησις y" οἷον γνῶδις τῶν “ἐκεί 

τόνοις προεγνωσμένων͵ ὑπὸ τὸῦ προφαίνοντος τὰ πάντα" 

κυρίου." 7 τοίνυν γνῶσις τῶν προαγορευϑέντων τρῖτ-: 

η΄ τὴν ἐνδείκνυται τὴν ᾿ἔκβασιν ἢ" γεγονυῖαν πάλαι ἢ 

ἐνεστηχυῖαν ἤδη. ἢ ἔσεσϑαι μέλλουσαν. εἶϑ' αἱ μὲν 

ἀκρότητες ὑποπεπτώκασι" πίστει: ἢ “τελεσϑέντῶν “ἢ 

᾿γοἐλπιζομένων, πειϑὼ δὲ παρέχει d ἐνεστηκυῖα evég- P. 

yao 006^ τὴν βεβαίωσιν᾽ ἀμφοῖν “τοῖν digo. "e458. 

yàg μιᾶς οὔσης τῆς προφητειαξ, TO «μὲν ἤδη τελείοις 

ται, τὸ δὲ πεπλήρωτἄι, πιστὸν ἐντεῦϑεν καὶ τὸ ἐλ- 

πιζόμενον καὶ τὸ παρῳχηχὸς ἀληϑές. πρότερον γὰρ 

“ὐἐνεστὼς ἦν, εἶτα ἡμῖν παρῴχηκεν ὡς εἶναι καὶ τὴν 

οἰ τῶν παρῳχηκότων “πίστιν κατάληψιν παρῳχηκότος, 

web τὴν! μὲν; ἐσομένην ἐλπίδα. κατάληψιν "ἐσομένου ἡ 

οὐ φῃράγματος," τὰς δὲ συγχαταϑέσεις o): μόνον οἷ᾽ ἀπὸ 

Πλάτωνος." ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἐφ᾽ ἡμῖν 

δθεῖναι λέγουσιν!" τὰν eA mos y Cw aid POE EY " i 

div$. 56; Πᾶσα οὖν δόξα καὶ κρίσιξ᾽ καὶ ὑπόληψις 

καὶ μάϑησις οἷς ζῶμεν xol σύνεσμεν αἰεὶ τῷ γένει 

τῶν ἀνθρώπων συγκατάϑεσίς ἐστιν, jj δ᾽ οὐδὲν ἄλλο 

ἢ nlorig εἴη ἂν, 1j τε ἀπιστία ἀποσύστασις οὖσα τῆς 

. φήπίστεως δυνατὴν δείκνυσι τὴν συγκατάϑεσίν τὲ xol 

πίστιν" ἀνυπαρξία γὰρ στέρησις οὐκ ἂν λεχϑείη. κἄν 

Clement, Alex, vol. II. O0 

P 

E 
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τις: igi σχοπῇ ἱνεῦρήσέξ, τὸν :ἄνϑρωπον φύσει, 
διαβεβλημένον. uv. sod adv. τοῦ! ἰμψεύδους. συγκατώς 
eir, .. ἔχοντα. δὲ. ἀφορμὰς. πρὸς πίατεν. ἱτἀληϑοῦς, co. 

Aj τοίνων ̓σῳγέχουσῳ. τὴν: ἐκκλησίαν y dug. φησιν οίποις . 
Suv» πάρει: ἶ πίστις eil. δὲ, ἧς: σώζονται. ΓΝ Eier 
λεχτοὶ τοῦ. ϑεοῦ, «ἡρδὲ ἀνδριζομένη: ἐγκράτεια. εἶπες 
ται «δ᾽, αὐταῖς, ἁπλότης y emo qua, ἀχακίαγσεμνός 
TüS ἀγάπῃ. οαεᾷσρμο δὲ αὗται πίστεώς. doy ϑυγατέ- 

P. oec... Ao πόλιν προηγεῖται uev. niae y φόῤὸς. δὲ ol 
166 κοδομέζι, τελειοῖ, dé. dod. - «poft miéov - οὖν! πὸνο: ἶ 
SyIbcÓguow y. λέγει. » εἰς. "οἰκοδομὴν y φᾷ ἀλλ. οὐ: τὸν. «διάβολον 3 

εἰς καταστροφήν. ἔμπαλιν. δὲ τὰ. piv eye. τοῦ. Xv- 
θίου n «τουτέστι τὰς ἐντφλὰς,. ἀγαπητέον καὶ, mou 
τέον,, «τὰ «δὲ. ἔργα “τοῦ. διαβόλου. φοβητέον. xai. οὐ 

τόποιητέον., δι μὲν. γὰρ. τοῦ. ϑεοῦ φόῤος. παιδεύει. PU 
εἰς. ἀγάπην. ἀποκαϑίστησιν, d. δὲ τῶν" τοῦ᾽ διαβό λου 
ἔργων. μῖσος ἔχει. σύνοικον.» “δ᾽ δὲ αὐτὸς. καὶ τὴν μὲτ 
τάγοιαν σύνεσιν. εἶναί (uot; ey , μετανοῶν γὰ΄᾽᾿ἐ 
ἐφ᾽. oie. ἔδρασεν οὐκ. ἔτει: ποιεῖ UE λέγει." βασανίζων 

209€. dq οἷς. ἥμαρτεν τὴν. ἑαυτοῦ ψυχὴν, ἀγαϑοεργεῖ. 
ἄφεσις: φοίνων. “ἁμαρτιῶν. μεεανοίας.. ῥικμέρρωκδμον 

οἠοδὲ: ῥείγνυμοὶ τὰ ἐφ' px «ροῦν yy $ut45loni δὲ 

E ERE 

t MUT  ea 

- nfi 

LT 

«5 o1 ES v3 (TG NOTO £M ἡ ΤῸ * 
^ 

1233 En " ὃς i 

^ «póftstioss ^46 Cap. "XH. | ig tov 35 ge 

αἰ 1 à | y : [ 3 | Ji 73 Tu $505 

- awe ld E AMiata My aut «τὴν. ἄφεσιν τῶν. 
οδμαρτιῶν. οὐκ. T7 ἁμαρτάνειν gent ini, ydo 1jj459. 
πρώτῃ καὶ. μόνῃ. μετανοίᾳ. στῶν. ἁμαρτιῶν͵ αὕτη. .üyPott. 
en. τῶν mgoigag&ávram, κατὰ τὸν ἐϑνικὸν. “καὶ -πρῶ-: 
τον βίον τὸν ἐν ἀγνοίᾳ λέγω. αὐτίκα. τοῖς. κλητος 
ϑεῖσι. ̓πρόχειτοιν μετάνοιαν. d ̓καϑαίρουσα τὸν τόπον 

βοτῆς ψυχῆς. ἀπὸ. τῶν .πλ ημμελημάτων,. iva. 3). 'πέστις 
ϑεμελιωθῇ, ᾿καρδιργνώστῃς:. dé. ὧν, 0. κύριος: «καὶ «τὰ 
μέλλοντα προγινώσχων. τό τὲ ü ̓μετάβολον, vov... áv- 
ϑρώπου. καὶ 0. παλίμβολον, καὶ, πανόζργον. τοῦ. diim: 
βόλου ἄνωϑεν .Aoyijd ev, eieiddn ὡς ζηλώσας. ἐπὶ 

* 15595 V 
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τῇ ἀφέσει dv ἁμαρτιῶν τὸν ἄνϑ ρίοπον προστρίϊμης 

ταίέυτινας alites. τῶν, ἁμαρτημάτων, τοῖς, δοὕλοις coU 

o, «porius ἱπονηρευόμενος y» ὅπως. δὴ xol ἀὐτοὶ 

. euvexnéG0uy «Uta c9 ss sors ve ὍΝ, OT EN 

5 o Rebus δωκεν «οὖν. ἄλλον ἐπὶ: τοῖς xy Tp qué 

τ $ucmepmínzopot «mic πλημμελήματι,. πολυέλεος Aoi 

μετάνοιαν δευτέραν, ἣν & τις ἐκπειρασϑείη “μετὰ 

τὴν. λῆσιίῳ βιασθεὶς δὲ καὶ χκατασοφισϑεὶς "ὑμίᾳᾷν ἔτι 

μετάγνδιαν: ἂμ ἑτάνόητον λάβῃ ,,ἐκδυσίως yàg. quoe 

10rgvóvron- ἡμῶν. bero; «τὸ "λαβεῖν τὴν: ἐπίγμωσινυ TEC: 

ἀληϑείας:. ὀὺκ ἔτι. περὶ ἁμαρτιῶν. ἀπολείπεται υϑωσέα; 

φοβερὰ δέ τις. ἐχδοχὴ “κρίσεως: καὶ πυρὸς ζῆλος. ἐσϑί-. 

εἰν | μέλλοντος. “τοὺς . ὑπεναντίους᾽ t) al. 08 δυπες 

iic Καὶ, ἐπάλληλοι. ἐπὶ. τοῖς τάμαρτήμασι. μετἄνοιδι 

τοοὐδὲν cy καϑάπαξ “μὴν πεπιὸτευκότων διαφέρουσιν". 

ἢ. μόνῳ ιτῷ-συναισϑέσϑαι ὅτε ἁμαρτἄνοῦσι; καὶ οὐκ 

- oid ὁπότερον αὐτοῖν. χεῖρον. ἢ" 10 εἰδότα ἁμαρτανεῖν 

3 μετανοήσαντα dg olg die Qrer πλημμελεῖν»: αὔὖϑερ" 

τῷ ἐλέγχεσϑαι χὰρ ἑκατέρωθεν ἡ ἁμαρτία φαίνεται; 

οὗ. μὲν ἐπὶ τῷ πραχϑῆναι καταγινωσκομένη πρὸς TOU - 

ἐργάτου τῆς ἀνὸμίας.,. ἢ; δὲ τὸ πραχϑησόμενον 'προ- 

γινώσκοντος. ὡς φαῦλον ἐπιχειθοῦντος." καὶ ὃς μὲν 

ϑυμῷ χαρίζεται (Ode καὶ: ἡδονῇ» οὐκ ἀγγοῶν orto 

χαρίζεται, ὃ δὲ, ἐφ᾽ οἷς ἐχαρίσατο μετανοῶν. εἶτα 

᾿φόπαλινδρωμῶν: αὖϑις, εἷς ἡδονὴν συνάπτει τῷ τὴν 

ἀρχὴν, ἑκουσίως. ἐξαμωρτάνοντι » o ye i τις de 

tvüngév αὖϑις τοῦτο ποιῶν: οὐπράσσει κατέγνωπως 

τοῦτο. ἑκὼν ἐπιετελέϊοννο τιν, olo τον oo o P 

;ien$. 58.070 uv «οὖν 2E: ἐθνῶν «καὶ τῆρι προβιότης P. 
/ 

- 30roc . ἐχείνης. ἐπὶ τὴν, πίστιν. δρμήσας- ἅπαξ: ἔτυχεν4θ0, 
yt 

PN l 

ΣΟῚ 

Σ᾽ ΄ῃτῃ7.οϑ ἔ t - ς ἮΝ ^ A ἃ » , 

ἀφέσεως (Ua TU , 0 δὲ καὶ; μετα»ταῦτα ἁμαρτήεῬοιι, 

σας, εἶτα μετανοῶν, κἂν συγγνώμηξο τυγχάνῃ y olde . 
, 

» c 

σθαι ὀφείλει μηκέτι λουόμενος εἰς ἄφεσιν. ἁμαρτιῶν, 

δεῖ γὰρ οὐ τὰ εἴδωλα μόνον͵ καταλιπεῖν ἃ πρότερον 

?).Hebr. 10, 26 sq. eb iid (ΤῊ 

, 
Ο 2 
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ἐξεϑείαζεν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα. τοῦ προτέρου. βίου 
«τὸν οὐχ ἐξ. ̓αἱμιάτων οὐδὲ: ἐκ. ̓ϑελήματος:. σαρ- 
xoc" ἢ)»: »" ἐν πνεύματι δὲ. “ἀναγεννώμενον:. ὅπερ. εἴη 
ἂν τὸ μὴ εἷς ταυτὸν ὑπενεχϑένταϊ. πλημμέλημα» με» 

ὅτανοῆσαι" μελέτη. γὰρ ἔμπαλιν. ἁμαρτιῶν τὸ πολ-: 
λάκις μετανοεῖν: al ig Aa pus εἰς: i sr ἐξ 
ἀνασχησίας. 1..." * 

ᾧ..59. zlóxgoic τοίνυν μετανοίας $5 οὐ μετάνοια, 
τὸ: πολλάκις αἰτεῖσθαι συγγνώμην j dy οἷς πλημμε- 

- τὐλοῦμεν. πολλάκις ". «δικαιοσύνη "δὲ ἀμώμους ὁρ9ο- 
τομεῖ ὁδοὺς" RES κέκραγεν 1j γραφή. xal πάλιν αὖ, 
ἦ, τοῦ ἀκάκου δικαιοσύνη. κατορϑώσει. τὴν ὁδὸν αὖ- 
τοῦ *55). γαὶ μὴν, ᾿ς καϑὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱοὺς 
φκτεΐρησεν. κύριος τοὺς φοβουμένους. αὐτὸν᾽ iti 

150 “1βὶδ γράφει". «ot σπείροντες" οὖν. » δάχρυ- [ 
σὶν ἐν ἀγαλλιάσει ᾿ϑεριοῦσι᾽ 1) τῶν ἐν μετανοίᾳ 

ἐξομολογουμένων" «μακάριοι γὰρ πάντες ot φοβού- 
μενοι τὸν ᾿κύριον᾽ 4$. δρᾷς τὸν ἐν τῷ “εὐαγγελίῳ 
ἐμφερῆ μακαρισμόν; «μὴ φοβοῦ", φησὶν, εὖταν 

ϑοπλουτήσῃ ἄνθρωπος. καὶ ὅταν πληϑυνϑῇ D δόξα τοῦ 
οἴκου αὐτοῦ. ὅτι οὐκ ἐν τῷ. ἀποϑνήσχειν αὐτὸν λή- 
ψεται τὰ πάντα οὐδὲ συγκαταβήσεται αὐτῷ 5 δόξα 
αὐτοῦ" t. «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ ἐλέει σοὺ. εἰσελεύσομαι 

εἰς τὸν οἶκόν σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου 
(1. φόβῳ σού. κύριε ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ - 

0D. tH). ὁρμὴ μὲν οὖν φορὰ διανοίας, ἐπί τι 
ἢ ἀπό του, πάϑος δὲ πλεονάζουσα δρμὴ ἢ ὑπερτεί- 
γουσα τὰ κατὰ τὸν λόγον. μέτρα 3 ἢ δρμὴ ἐκφερομένη 
χαὶ ned “λόγῳ. παρὰ φύσιν οὖν κίνησις ψυχῆς 

βυχατὰ τὴν πρὸς τὸν λόγον ἀπείϑειαν τὰ πάϑη, 7 
"ἀπόστασις καὶ ἔκστασις. καὶ ἀπείϑεια ἐφ᾽ ἡμῖν ὥσ- 
περ᾿ καὶ 7 ὑπακοὴ ig? ἡμῖν, διὸ καὶ τὰ ἑκούσια «cb 

|*) Ioann. 1, 13.  **) Prouerb. 11, 5. 355) Lbid. 
13, 6. 5559) Psalm. 103, 13. 1) Ibid. 126, 5. "44) Ibid. 
128, 1. lil) Lbid. 49, 16 sq. τ) Ibid. 5, 7 sq. 

, 
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τ ἜΝ " A5 ] r TIS » 

γεται. αὐτίκα καϑ' ἕν ἕκαστον TOv παϑῶν͵ s τις Ῥ. 

ἐπεξίοι ἀλόγους ὀρέξεις εὕροὶ ἂν αὐτά." X 33461. 
53355; 75. | W, τ iod : Pott. E 

)] 

, 

ἐξ JA Cap. XIV. 
4 (t 

| $. 60. UT γοῦν ἀκούσιον οὐ κρίνεται. διττὸν 

ὁδὲ τοῦτο, τὸ μὲν γινόμενον eT ἀγνοίας, τὸ δὲ 

ἀγάγχῃ, ἐπεὶ πῶς ἂν καὶ δικάσειας. Περὶ τῶν κατὰ 

τοὺς ἀκουσίους τρόπους δριαρτάγειν' λεγομένων; ἢ 

γὰρ αὐτὸν τις “ἤγνοησεν ὡς Κλεομένης καὶ “ϑάμας 

οἵ μανέντες, ἢ τὸ πρᾶγμα 0 πράσσει, ὡς «ἡϊσχυ- 

101oc τὰ μυστήρια ἐπὶ σκηνῆς ἐξειπὼν ἐν “Τρείῳ πάγῳ 

᾿χριϑεὶς οὕτως ἀφείϑη ἐπιδείξας αὑτὸν μὴ μεμυημέ- 

γον, ἢ ὕπερ πράττεται ἀγνοήσας τις; ὥσπερ ὃ τὸν 

᾿ ἀντίπαλον ἀφεὶς καὶ ἀποχτείνας οἰκεῖον. ἀντὶ τοῦ 

πολεμίου, ἢ τὸ ἐν τίνι 'πράττεται καϑάπερ ὃ ταῖς 

τὐξσφαϊῥωμέναις λόγχαις γυμναζόμενος καὶ ἀποκτείνας. 
^ , 2 

ΟΡ, τινὰ τοῦ dógavog ἀποβαλόντος τὴν σφαῖραν, ἢ τὸ 

167x090 τὸ πῶς. wg ὃ ἐν σταδίῳ ἀποχτείνας τὸν üv- 

| Sylb.zgyoviotiv* οὐ γὰρ ϑανάτου, ἀλλὰ νίκης" χάριν 
3 

2. ; T ΤΗΝ ὁ Ey, pev τ τῆς 

ἠγωνίζετο, ἢ) 't0' ov ἕνεκα πράττεται, οἷον ὁ Ἰάτρος 
RU 4 " ων τ UB - 

200£0uxsv ἀντίδοτον ὑγιεινὴν καὶ ἀπέχτεινεν, δ᾽ δὲ οὗ 

doírov χάριν δέδωκεν, ἀλλὰ τοῦ σῶσαι. ὅ 
" - * i". d Ἢ ^g b*4 M XT ν᾿ X 

, 

$. 61. Ἐχράτει μὲν οὖν ó νόμος τότε καὶ “τὸν 

ἀχουσίως φονεύσαντα ὡς τὸν ἀκουσίως γονορρυῆ» 

ἀλλ οὐ κατ ἴσον τῷ ἑκουσίως." καίτοι κἀκεῖνὸς ὡς 

“δἐπὶ ἑκουσίῳ κολασϑήσεται e τις μεταγάγοι τὸ πό- 

dog ἐπὶ τὴν ἀλήϑειάν. τῷ “ὄντι yàp ᾿κολαστέος ὃ 

ἀκρατὴς τοῦ γονίμου λόγου, ὃ. καὶ :αὐτὸ πάϑος ἐστὶ 

ψυχῆς ἄλογον, ἐγγὺς. ἀδολεσχίας ἰόν" ᾿ πιστὸς δὲ 

ἥρηται “πνοῇ κρύπτειν" πράγματα" ἢ. τὰ "πρδαῖρε- 

δυτικὰ τοίνυν κρίνεται {κύριος γὰρ' Avda καρδίας᾽ 

καὶ νεφρούς" ?*)* καὶ ὃ ἐμβλέψας πρὸς ἐπιϑυ- 

——————— ἢ 

4) Prouerb, 11, 18,.. 59} Psalmi. 7, 0. erem. 12, 10. 
)! 

[ " 
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' μίαν Ἔγυκρύ!ετρις, διὸ μηδὲ; guida uiae m) Mr. 
N c Nc (AR ΤᾺ LU J “- 7) M ^ 

) i NC λαὸς, Ὁὐτῳς τοῖς. χείλεσί με, TH ΧΡ ας. 5. 

το ἦ «δὲ χαρδία αὐτῶν ποῤρω ἐστιν ἄπ’ ἐμοῦ δ) ER 
- c 

εἷς αὐτὴν γὰρ ἀφορᾷ τὴν γνώμην 0 ϑεὸς, ἐπεὶ καὶ 
- 3.3 1 Dom c ΕΣ ! 

ὅτὴν “ὧὼτ γυναῖχα ἐπιστραφεῖσαν μόνον ἑκουσίως ἐπὶ | : 
τὴν «κακίαν, πὴν. κοσμικὴν κατέλιπεν ἀγαίσϑητον, ὡς 

/ Q. 5 x Hc. bh / AN / x03 5 MN NDS Lis 

λίϑον δείξας «ἀλατίμην καὶ ὁκήσας, εἰς πὸ μὴ πρόσῶ, 
χωρεῖν" οὐ «μῳρὰν. καὶ ἄπρακτον εἰκόνα, ἀρτύσαι δὲ 
m T 4 NP A -. ex - Y 

xal. qaia 0v. aeu anite δυνάμενον» διορᾶν,- 
vB t " M " f La d$ , 

πὰ αν wx. QM OMOMOUN 24 δ ἘΝ SIE ἀοτυῦ δὸς 

10 XS ae R soto Cap; XV. 01 " "e Yi ἜΝ 

DANS eae. (3. tu goo S AUR. 3930 MS D , 320501 

A cons B3 qu L0; ^. ἐκοέσιογ', ἢ (0. ἀμ θϑ δέν, ECT 
ἢ τὸ, xu, προαίρεσιν. ἢ τὰ κατὰ διάνριαν, αὐτίκα. 

- παράκειταί πῶς ταῦτα, ἀλλήλοις, Genua. 5. ἀτύ- 462. 

χημα;, «ἀδίκημα... καὶ ἔστι, ἁμάρτημα, μὲν» qorFot 
1ϑεἰπεῖν. τὸ ἐτρωφητικῷς. καὶ, ἀσελγῶς τϑιοῦνγ, AR CM 
δὲ τὸ φίλον ὡς πολέμιον, πὶ οἀχϑοἰᾳροιβαλεῖν» (ec eq. 

3ujua. δὲ. ἡ -πυμβωρυχία οἢς ἧς ἱεβοσόλίᾳ s τὸ ὑδὲ dup 
τάγειν. ἐκ τοῦ. ἀγνοεῖν κρίνειν οὔ «τε, χρὴ monet, συνέπ.. 
σταται; ἢ: τῷ. ἀδυνῳτεῖν ποιεῖν» ἀσσιέρ ἀμέλει, καὶ 

20/49. . περιπίπτει. τις (ἤτοι. ἀγμρήσαᾳς ἢ, «ἀδυγατήσας.. 
ὑπερβῆναι δὲ «ἀσϑένειαν: σώματος, AA, ἐφ᾽ ἡμῖν γε. 
ἣ τε πρὸς τὴν παιδείαν ἡμῶν παράστασις ἢ τε πρὸς 

&üc ἐντολὰς vodke/e «10 ὧν, wahoxl VIO S . 
εἰ 1$000X 0V* 299 )&D. XOT 25 STNS 073 τὸ Ὁ Soo x» 

M ANE. 2 » 5 NR * , 797 Tod C 

-u vde3s Quel μὴ quere. βουληϑείημεν. DOLUD 
2 l4 v ἢ 2516. κιαὶ ἐπιθυμίᾳ. ἐκδότους. σφᾶς « αὐτοὺς. ἐπιδόντεές 

ἁμαρτησόμεϑα, . μᾶλλον. δὲ ἀφικήδομεν. τὴν «ἑκυτῶν 
«ψυχήν, S6. μένου yàg. ΔΙάμας. ἐρεῖνος κατὰ adv. τραγῴσ 
"ῥίαν', φησίν" καθ χά ΟῦΝ ΤΣ E HcoAn ARNUN 

LoMAgde (δ᾽ οὐδὲν «ade ae. ὧν, σὺ, κουϑετεῖςνε. ioo 
r ww. i, / γ᾽ τς L E 

30, yvenpon y δ υἱέχοντα Moo]: (UOI Bus UASS os buviot 
Obat celos out Aoi Tocimeé. t7 "eol Qa aix 

*) Matth. $, 28. **) Exod. 20, 17. “55) lesai. 29, 
13., Matth. 15, 18... Marc: 2; 6... 7 déonpod 0. - 
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τουτέστι. τὸ. ἔκδοτον. γεγένῆσϑαι τῷ πάϑει. 3 Π1η- 

δεια δὲ καὶ αὐτὴ ὁμοίως ἐπὶ τῆς 6 an vaio βοᾷ" Ὁ» er 

. χαὶ ̓ “μανϑάνω piv. oia ̓ δρᾶν μέλλω κακὰ, vk 

εἰϑυμὸς δὲ κρείσσων. τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. ". 

50222 οὐδὲ "tac σιωπᾷ, μέλλων δὲ ἑαυτὸν. ἀποσφάτ- 

Té». κέκραγεν" οὐδὲν᾽ οὖν: ἢ ἢν. πῆμα ἐλευϑέρου ψυ- 

: “χὴν. δάκνον οὕτως "e. ἀνδρὸς. ἀτιμία | 

$9006" ̓πέπονθϑα. xai qu συμφοροῦσα ἧς (R^ ska 

| βαϑεῖα κηλὶς à βυϑῶν ἀναστρέφει 'aeuu λιν Mw 

10." “λύσσης. πικροῖς κέντροισιν.. ἠρεϑισμένον. $ 2019080 

δ. 64. Τούτους. μὲν. οὖν "ὃ θυμὸς , s tellu δὲ 

itio, T ἐπιϑυμία. ιἀραγῳδεῦ, ee (Daidouys kd 

CvDlay j τὴν Ἐριφύλη yd 

LR χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα, de 

od 5:0» γὰρ. «κωμικὸν» ̓ἐκεῖνον Θρασωνίδην ἄλλη 2 

«παιδισχάριόν Hey roiv , οεὐτελὲς. καταδεδαύλωκεν. 463. 

ιἀτύχημα" δὲ νοῦ". "παράλογός: ἐστιν" ἁμαρτίᾳ, ἢ «δέροτε, 

ἁμαρτία. ἑκούσιος. ἀδικία, » ἀδικία. δὲ ἑκούσιος κακία. 

ἐἔστιψ' οὖν. ἡ uv ̂  "ἁμαρτία. ἐμὸν. ἑκούσιον. : διὸ xoi 

Tata ict EN «ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν. οὗ χυριεύσει; οὐ γάρ 

ἐστε ὑπὸ Φόμον a ἀλλ᾽. ὑπὸ or" "95, τοῖς ἤδη ie 

“πιστευκόσι λέγων; το τῷ" μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς. la- 

ES oL dci la. δέ: ovr ἄλλόο. εἰς ἐμὲ πρᾶξις 

ἀκούσιος y qj; δὲ! φἀυίζα μόνη, HERE ἑκαύσιὸς εἴτε 

goes deedAAevso co τ c oy. T θὲ 

vl 65. ὌΝ δὲ καἰνίασεξμιε τῶν ἁμαρτιῶν τὼς 

᾿διαφορὸξ: δοψαλβῳδὸς. ἱμακαρίους λέγων: ὧν, Ó. ̓ϑεὸς 

«ὡς piv. ἀπήλειψεέν. ἀνομίας ὴ τὸς δὲ; ἐπεκάλυψεν. ἅμα
ρ- 

mta y. οὐκ- ἐλογίσατό. "re:TÓG ἄλλαξ. καὶ ἀφῆκε τὰς" 

Ü βρλῳπες..ὑψέγφθαπτοι γὰρ ς «μακάριοι, ὧν: ̓ ἀφέϑησανυ di! 

-ἀνημίαυ. καὶ e ἐπεκαλύφϑησων: -uto xA orlait s uo 

“κάριος. AT O^ ᾧ οὔ: “μὴ viey cus diego ἁμαρτΐαν 

οὐδὲ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δὸλ oc" abis “οὗτος 

i 8)'Hom. Οἀ, "Δ. 8327....55} Roman; Qj 14. 1?**) Tesai. 
535,:5.| 1 Petr. 2,.24. .* 4) Erit 82404 sq. Ropa i 

7 sq. 
Dé {ἃ jb : 
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D ᾿μακαρισμὸς. ἐγένετο. ἐπὶ τοὺς. ἐκλελεγμένους ἀπὸ 

τοῦ ϑεοῦ διὰ, Ἰησοῦ “Χριστοῦ. τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

καλύπτει uiv "γὰρ ἀγάπη. ̓πλῆϑος ἁμαρτιῶν" d 
ἀπαλείφει δὲ D σου τῆν μετάνοιαν ᾿μθυψχία τοῦ ἁμαρ- 

δτωλοῦ ἢ 10». ϑάνατον. αἱρούμενος" um). : e. 

"&66.- 0v λογίζονται δὲ ὅσαι μὴ κατὰ. προαί- 

θέσιν συνίστανται" (δ᾽ γὰρ ἐπιϑυμήσας ἤδη μεμοί- 

χευκε᾽ e] φησίν." ὀφίησί τε τὰς. ἁμαρτίας ὃ φω- 

τίζων λόγος" x«l ἐν τῷ υκαϊρῷ ἐκείνῳ. "φησὶν ὃ 

τοχύριος, ζητήσουσιν. τὴν ἀδικίαν. Ἰσραὴλ καὶ οὐχ ̓ 

ὑπάρξει xol. τὰς. ἁμαρτίας. Ἰοίδα. xai οὐ μὴ εὕρε- 

Odco iyu Ou τίς ὥσπερ ἐγώ; τ" καὶ τίς ἀντιστήσε- 

ται κατὰ πρόσωπόν μου tt) δρᾷς &yà Θεὸν. xu P. 

ταγγελλόμενον ἀγαϑὸν τῶν κατ᾽ ἀξίαν ἀπονεμητι-4θ4. 

15xóv τὲ καὶ ἀφετικὸν ἁμαρτημάτων: φαίνεται δέροιι, 

καὶ Ἰωάννης «ἐν «τῇ “μείζονε. ἐπιστολῇ τὰς διαφορὰς 

τῶν ἁμαρτιῶν ἐκδιδάσκων. ἐν. τούτοις", ἐάν τις. ἰδῃ 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα. ἁμαρτίαν μὴ. 'πρὸς 

ϑάνατον,. αἰτήσει x: uou αὐτῷ ζωὴν. τοῖς ἅμαρ- 

ϑοτάνουσι" μὴ πρὸς ϑάνατον»" eimev^. TL γὰρ, &nuog- - 

vía πρὸς ϑάνάτον" QU. egt ̓ἐλείνης᾽ Adytx, 1 ἵνα ἐρω-- 

, TON: τις. πᾶσα ἀδικία. ἁμαρτία ἐστί, xal: ovuy 
ἁμαρτία μὴ πρὸς ϑάνατον᾽" "EDS 

$767. ““λλὰ καὶ zl αβὶδ' xol πρὸ. aid ὃ δ. "μωῦ- 
2507jc τῶν τριῶν δογμάτων τὴν νῶσιν. ἐμφαίνουσιν ^ 

διὰ τούτων" HU QUOC. ἀνὴρ᾽ ὃςο οὐκ ̓ ἐποῤεύϑη ἐν 

, βουλῇ ἀσεβῶν" & xadag οἱ ἰχϑύες πορεύονται. & 

σχότει εἰς. τὰ βάϑη; οἱ. γὰρ, λεπίδα μὴνἔχοντες. ὧν 

P. ἀπαγορεύει Πωῦσῆς ἐφάπτεσϑαι κκάτω τῆς. uidos 

168 σης νέμονται". οὐδὲ ἐν ὁδῷ ἁμαρτῳλῶν. ἔστη"; 

ϑγιυικαϑιὸς οἱ δοκοῦντες φοβεῖσθαι. τὸν. κύριον. ecd 
τάνουσιν ὡς ὃ χοῖρος ; πέινῶν yog: κρονγάδει gos πλη- 

, Ü EU 

(29) 1: Pete; 4; 8). 59) Ezech. 33, 11.5059): Matth, 5. 
28. Ὁ) lerem. $0, 20, i) Ibid. 49, 19. - Til) 1 Poann, 

5, 16 sq. f 
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hi ἢ | ' 

οἰ ρωϑεὶς δὲ τὸν δεσπότην οὐ γνωρίζει". οὐδὲ ἐπὶ κα- 
| ϑέδρῥαν λοιμῶν ἐχάϑισεν᾽ *) καϑὼς τὰ πτηνὰ εἰς 

ἁρπαγὴν ἕτοιμα. “παῤήνεσε δὲ IMovaijg**) ov. φά- 

γεσϑαι χοῖρον οὐδὲ ἀετὸν οὐδὲ -ὀξύπτερον οὐδὲ xó- 

ὅρακα οὐδὲ πάντ᾽ ἰχϑὺν ὃς οὐκ. ἔχει λεπίδα ἐν αὐτῷ. 

“ταῦτα μὲν δ' Βαργνάβας, ἀκήκοα δ᾽ ἔγωγε σοφοῦ τὰ 
τοιαῦτα "ἀνδρὸς"; βουλὴν μὲν ἀσεβῶν" τὰ ἔϑνη λέ- 

γόντος, 000» δὲ ἁμαρτωλῶν" τὴν Ἰουδαϊκὴν vnó- 
(^ ληψιν καὶ  καϑέδραν λοιμῶν" τὰς αἱρέσεις ἐχλαμ- 

| 100 ávovroc. S onib st / 

ξ.. 08. Ἕτερος δὲ κυριώτερον ἔλεγεν τὸν μὲν 
πρῶτον μακαρισμὸν τετάχϑαι ἐπὶ τῶν μὴ “κατακο- 

λουϑησάντων ταῖς γνώμαις ταῖς πονηραῖς ταῖς ἀπο- 

᾿στατησάσαις τοῦ ϑεοῦ, τὸν δεύτερον δὲ ἐπὶ τῶν τῇ 

᾿ἀδεὐρυχώρῳ καὶ πλατείᾳ ὁδῷ. οὐκ ἐμμενόντων ἢ τῶν 

ἐν νόμῳ τραφέντων ἢ καὶ τῶν ἐξ ἐϑνῶν μεταγενοή- Ρ. 

κότων, ,κχαϑέδρα δὲ λοιμῶν" καὶ τὰ ϑέατρα xul465. 

"τὰ δικαστήρια εἴη ἄν. ὕπερ καὶ μᾶλλον ἡ ἐξακο-Ῥοῖι. 

λούϑησις ταῖς πονηραῖς καὶ ταῖς λυμαντικαῖς ἐξου-: 

᾿φρσίαις καὶ ἡ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν κοινωνία. (ἀλλ᾽ ἢ 

|^ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου τὸ ϑέλημα αὐτοῦ" **)-* ὃ Πέ- 

τ vgog ἐν τῷ κηρύγματι νόμον καὶ λόγον τὸν κύριον 

᾿ προσεῖπεν. δοκεῖ δὲ καὶ ἄλλως τριῶν ἀποδοχὴν ἅμαρ- 

| ὑτίας τρόπων διδάσκειν ὃ νομοϑέτης, τῶν μὲν ἐν λό- 

|95y« διὰ τῶν ἰχϑύων τῶν ἀναύδων, ἔστι γὰρ τῷ ὄντι 

οὗ σιγὴ λόγου διαφέρει" ἔστι καὶ 
fang n σιγῆς ἀκίνδυνον γέρας" i 

τῶν δὲ dy ἔργῳ διὰ τῶν ἁρπακτιχῶν καὶ σαρκοβόρων 

ὀῤνέων; χοῖρος βορβόῤῳ ἥδεται καὶ κόπρω" καὶ χρὴ 

30,0502 τὴν συνείδησιν" ἔχειν «μεμολυσμένην" T). 

| $. 69. Εἰκότως οὖν φησὶν ὃ προφήτης, «οὐχ 

οὕτως", φησὶν, (οἱ ἀσεβεῖς, ἀλλ᾽ ἢ ὡσεὶ χνοῦς ὃν 

- ἐκρίπτει ὃ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς." διὰ τοῦτο 

» 

5) Psalm. 1, 1. 55) Cf. Leuit. c. 1f. Deuterom. c, 14. 

549) Psalm. 1, 2. T) 1 Corinth. 8, 7. 
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οὐδ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς, ἐν. κρίσει, oi ἤδη xata- | 

- οὐδὲ oi ἁμαρτωλοὶ ἔν fov? δικαίων" **) οἱ ἤδη. 

χατεγγνωσμένοι εἰς τὸ μὴ ἑνωθῆναι τοῖς ἀπταίστως 

ὀβεβιωκόσιν, Ott γινώσκει κύριος δδὸν. δικαίων. καὶ ἢ 

ὁδὺς «ἀσεβῶν ἀπολεῖται" 9*7). "πόδιν δ᾽ κύριος δεί-" 

κνυσιν ἄντικρυς ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ τὰ παραπτώματα καὶ 

τὰ πλημμελήματα τρόπους ϑεραπείας καταλλήλους 

τοῖς πάϑεσιν ὑποτιϑέμενος» πρὸς vOv ποιμένων ἐπα- | 

τὐνορϑοῦσϑαι βουλόμενος ἡμᾶς διὰ Ἰεζεκιήλ." αἰτιώ- 

μενος αὐτῶν οἶμαί τινας. ἐφ᾽ oig “οὐκ: ἐτήρησαν τὰς 

ἐγτηλάς" τὸ ἠσϑενηχὸς οὐκ ἐνισχύσατε"" ****) καὶ 

τὰ ἑξῆς ἕως «καὶ οὐκ ἦν ὃ ἐπιζητῶν οὐδὲ ἀποστρέ- 

quy? 4)" μεγάλη γὰρ χαρὰ παρὰ τῷ πατρὶ ἑνὸς 

τόμαρτωλοῦ σωϑέντος" TT) ὃ χύριός quon, ταύτῃ 

πλέον ἐπαινετὸς 6 ᾿Αβραὰμ ὅτι ἐπορεύϑη καϑάπερ 

ἐλάλησεν αὐτῷ ὃ χύριὸς. B os60x09s- "Qoi A 

4. 70. Ἐντεῦϑεν ἀρυσάμενός τις τῶν παρ "EÀ- | 

λησι σοφῶν τὸ εἕπου ϑεῷ» ἀπεφϑέγξατο. ot δὲ cb- | 

205:pég?7, φησὶν Hootaz, « συνετὰ ἐβουλεύσαντο Ttt) — 

βουλὴ δέ ἐστι ζήτησις περὶ τοῦ πῶς ἂν ἐν τοῖς za-P. 

ροῦσε πράγμασιν ὀρϑῶς διεξάγοιμεν, εὐβουλία 02466. 

- φρόνησις πρὸς τὰ βουλεύματα. τί δέ; οὐχὶ καὶ δΡοίι 

ϑεὸς μετὰ τὴν ἐπὶ τῷ Κάιν συγγνώμην ᾿ἀκολούϑως 

2500 πολλῷ ὕστερον τὸν μετανοήσαντα ᾿Ενὼχ εἰσάγει 

δηλῶν, ὅτι συγγνώμην μετάνοια “πέφυκε γεννᾶν; ἦ 

συγγνώμη δὲ οὐ κατὰ ἄφεσιν, ἀχλὰ κατὰ ἴασιν συν-- 

ἵσταται. τὸ δ᾽ αὐτὸ γίνεται κἀν τῇ κατὰ τὸν “4α- 

ov τοῦ λαοῦ μοσχοποιίᾳ. ἐντεῦϑέν τις τῶν παρ᾽ 

᾿9ϑ0Έλλησι σοφῶν συγγνώμη τιμωρίας κρεῖσσον ἀπεφϑέγ- 

Ξξωτο, ὥσπερ. ἀμέλει καὶ τὸ «ἐγγύω, πάρα δ᾽ ἄτα", 

ἀπὸ τῆς “Σολομῶντος φωνῆς λεγούσης; «υἱὲ; ἐὰν 

*) Psalm. 1, 4 sq. **) Ioann, 3, 8. :$5*) Psalm. 1f, 

5 sq. 1755) Ezech. 34, 4. ὦ Ibid. v. 6, TT) €f. Luc. 

c. 15. Tii1) lesai. 32, 8. 
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ἐγγυήσῃ δὸν φίλον, “παραδώσεις “δὴν χεῖρα ἐχϑρῷ, 
 müylc yàp ἀνδρὶ ἰσχυρὰ τὰ διὰ χείλη, καὶ ἁλίοχε- 
doi δήλιισιν «ἰδίου στόματος" ἢ). μυστικώτερον" δὲ 
ἤδὴ 10 39091 σάυντὸν"" ἐξεῖϑεν εἰληπται, εἶδες τὸν 
δαδέλφόν σοῦ; εἶδες τὸν ϑὲόν σοῦ C o 0o n es 

δ. 71; Ταύτῃ mob ὡς ἀγαπήσεις xvgiov τὸν Ov 
cov ἐξ ὅλης καρδίας καὶ τὸν "πλησίον σοὺ ὡς σεαὺ- 
τόν: ἐν ταύταις" λέγει", ταῖς ἐντολαῖς ὅλον τὸν 

γόμον καὶ τοὺς προφήτας κρεμᾶσϑαί τε χαὶ ἐξηρ- 

101709007. **). συγάδὲϊ τοὔτοις χαχεῖνα * ( ταῦτα Ae- 

λάληχα ὑμῖν ἵνὰ ἢ χαρὰ ἥ ἐμὴ πληρωθῇ; αὕτη δέ 
ἐστὶν ἢ ἐντολὴ; ἢ ξμὴ “νὰ ἀγαπᾶτε, ἀλλήλους καθὼς" 

qyánnou eic? 999). ς ἐλεήχμον, γὰρ καὶ οἰκτίρμων, 

δ᾽ κύριος» 99*9), καὶ Χριστὸς κύριος τοῖς σύμπασι. 
τοσαφέστερον δὲ τὸ «γνῶϑι σαυτὸν" παρεγγυῶν ὃ Mi- 

σῆς λέγει πολλάκις πρόσεχε σεαυτῷ" "p. ἐλεημο- 
σύναις οὖν καὶ πίστεσιν ἀποχκοὺϑαίρονται ἁμαρτίαι" 

τῷ δὲ φόβῳ κυρίου ἐκκλίνει πᾶς" ἀπὸ κακοῦ" 11). 

οἰ μ φόβος δὲ vlov παὶδεία, καὶ σοφία» Ti) 

20 Pe EA πο RD ὙΧὴ κοοος 
» H )Urt AS "as ] (S Δ ) 

4,79. Ἐνταῦϑα πάλιν ἐπιφύονται οἱ. κωτήγο- 

goi χαρὰν καὶ λύπην πάϑη ψυχῆς λέγοντες, τὴν μὲν 

- γὰρ χαρὰν εὔλογον ἔπαροιν ἀποδιδόασι, καὶ τὸ ἀγάλ- 

εσθαι ᾿χαίρειν᾽ ἐπὶ καλοῖς, τὸ δὲ ἔλεος λύπην iniP. 

οδάγαξίως κακοπαϑοῦντι.᾿ τροπὰς δὲ εἶναι φυχῆς καὶ467. 

πόϑη τὰ τοιαῦτα. ἡμεῖς δὲ. ὡς ἔοικεν οὐ; παυό-Ῥοιῖ. 

 ui9u τὰ τοιαῦτα σαῤκικῶς νοοῦντες τὸς γραφὲς καὶ 

ἀπὸ τῶν ἡμετέρων nO v. ἀναγόμενοι τὸ βούλημιι 

τοῦ ἀπαϑοῦς ϑεοῦ ὁμοίως τοῖς ἡμεδαποῖς κινήμασιν 

*) Prouerb. 6, 1 sq. 55) Luc. 10, 27. Matth. 22, 37. 

39 sq. Marc. 12, 30. ??*) Foann. 15, 11 5q. *?**?) Psalm. 

102, 8. 110, 4. T) Genes. 24, 6. Exod. 10, 28, 34, 12. 

Deuteron. 4, 9, ΤΥ) De his dictis vid. annotat. TI) Ec- 

cles, 1, 27. - 



168 CLEM. ALEX.STROM. L.H. C. XVI. j. 73.74. 

ἀπεάδεχόμενοι. ὡς δ᾽ ἡμεῖς. ἀκοῦσαι δυνατοὶ οὕτως 

ἔχειν ἐπὶ τοῦ παντοκράτορος ὑπολαμβάνοντες «ἀϑέως 

πλανώμεθα. οὐ γὰρ ὡς ἔχει 40. ϑεῖον, οὕτως οἷόν᾽ 

τε ἦν λέγεσθαι; ἀλλ᾽ ὡς οἷόν, τε ἦν ἐπαΐειν ἡμᾶς 

ὁσαρκὶ πεπεδημένους, οὕτως ἡμῖν ἐλάλησαν οἱ προ-- 

φῆται συμπερὶφερομένου σωτηρίως τῇ τῶν ἀνϑρώ- 

πων ἀσϑενείᾳ. τοῦ κυρίου. Ó sadi λαμ, 

$. 73. ᾿Επεὶ τοίνυν βούλημά ἐστι τοῦ ϑεοῦ σώ- 

ζεσϑαι: τὸν ταῖς ἐντολαῖς πειϑήνιον τόν τε ἐκ τῶν 

τοἁμαρτημάτων. μετανοοῦντα,, χαίρομεν δὲ ἡμεῖς ἐπὶ. 

τῇ σωτηρίᾳ ἡμῶν, τὸ χαρτὸν. ἡμῶν. ἐξιδιοποιήσατο 

Ρ.ὁ. διὰ τῶν προφητῶν. λαλήσας κύριος: καϑάπερ ἐν 

169 τῷ εὐαγγελίῳ φιλανθρώπως λέγων, «ἐπείνασα καὶ 

5γ1. ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδέψησα καὶ ἐδώκατέ μοι πιεῖν, 

150 γὰρ ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων πεποιήκατε, ἐμοὶ — 

πεποιήκατε" *). ὥσπερ οὖν τρέφεται “μὴ τρεφόμε- 

γος διὰ τὸ τετράφϑαι ὅνπερ. βούλεται, οὕτως ἐχάρη 

40 τραπεὶς διὰ τὸ dy. χαρᾷ γεγονέναι τὸν μεταγενοη- 

χύτα ὡς ἐβούλετο. ἐπεὶ δὲ. πλουσίως ἐλεεῖ ἀγαθὸς 

Ὡρῶν ὃ ϑεὸς τάς τε ἐντολὰς διδοὺς διὰ νόμον, διὰ 

προφητῶν καὶ προσεχέστερον ἤδη διὰ τῆς τοῦ υἱοῦ 

παρουσίας, σώζων καὶ ἐλεῶν ὡς εἴρηται τοὺς ἦλε- 

ημένους, κυρίως τε. ἐλεεῖ 6 κρείττων τὸν ἐλάσσω, 

καὶ Ἀρείττων μὲν ἄνθρωπος ἀνθρώπου οὐκ ἂν εἴη, 

“ὅκαϑὺ ἄνθρωπος πέφυκεν, κρείττων δὲ 6. ϑεὸς τοῦ. 

ἀνθρώπου κατὰ πάντα, «εἶ «τοίνυν ó κρείττων τὸν 

ἥσσω ἐλεεῖ , uóvoc ἡμᾶς ὃ ϑεὸς ἐλεήσει, κοινωνικὸς. 

μὲν γὰρ ἄνθρωπος ὑπὸ δικαιοσύνης γίνεται καὶ ue - 

ταδίδωσιν ὧν ἔλαβεν παρὰ τοῦ ϑεοῦ διά τε φυσι- 

ϑυχὴν εὔγνοίαν καὶ σχέσιν διά τε τὰς ἐντολὰς αἷς πεί-- 

ϑέται. . M9 

(. 74. Ὃ ϑεὸς δὲ οὐδὲ μίαν ἔχει πρὸς ἡμᾶς 

φυσικὴν σχέσιν ὡς οἱ τῶν αἱρέσεων κτίσται ϑέλου- 
» σιν of? εἰ ἐκ μὴ ὄντων ποιοίη οὔτ᾽ εἰ ἐξ ὕλης Orn- 

5) Matth, 25, 35. 40. 
ind 

* 
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ὅλως ὃν, ἢ δὲ κατὼ πάντα ἑτέρα τυγχάνει τοῦ ϑεοῦ, 

e i, τις μέρος αὐτοῦ καὶ δμοουσίους. ἡμᾶς τῷ ϑεῷ. 

τολμήδει λέγειν" καὶ οὐχ οἵδ᾽ ὅπως. ἀνέξεταί τις 
ἐπαίων τούτου ϑεὸν ἐγνωχὼς, ἀπιδὼν εἰς τὸν βίον τὸν 

δἡμέἕτερον ἐν ὅσοις φυρύόμεϑα κακοῖς. εἴη 5o ἂν, 
οὕτως ὃ μηδ᾽. εἰπεῖν ϑέμις μερικῶς ἁμαρτάνων 0468. 
9:06, εἴ Je τὰ μέρη ToU ὅλου μέρη καὶ συμπληρώ-Ἐοκι. 

: τικὰ τοῦ ὅλου, εἰ Ó& μὴ συμπληρωτικὰ, οὐδὲ μέρη 
εἴη ἄν. ἀλλὰ. γὰρ, φύσει πλούσιος ὧν ὃ ϑεὸς ἐν 

102A διὰ τὴν αὐτοῦ ἀγαϑότητα κήδεται ἡμῶν μήτε 
μορίων ὄντων αὐτοῦ μήτε φύσει τέκνων. 

$4.75. Koi δὴ ἢ μεγίστη τῆς τοῦ ϑεοῦ ἀγαϑύότη- 
τος ἔνδειξις αὕτη τυγχάνει ὅτι οὕτως. ἐχόντων ἡμῶν 
πρὸς αὐτὸν xai φύσει ἀπηλλ ̓οτριωμένων παντελῶς. 

1500406 κήδεται." φυσικὴ μὲν γὰρ ἢ πρὸς τὰ τέκνα 
φιλοστοργία τοῖς ζώοις 1, ἢ" τε ἐχ συγηϑείας τοῖς ὅὃμο- 
,γνώμοσι φιλία, ϑεοῦ δὲ 0 ἔλεος εἰς ἡμᾶς “πλουσίως 
τοὺς κατὰ μηδὲν αὐτῷ προσήχοντας. ἢ οὐσίᾳ ἡμῶν 
λέγω ἢ φύσει ἢ δυνάμει τῇ οἰκείῳ τῆς οὐσίας ἡμῶν, ἢ 

20p0vo. δὲ τῷ ἔργον εἶναι τοῦ. ϑελήματος αὐτοῦ, καὶ 
δὴ τὸν ἑχόντα μετὰ ἀσκήσεως καὶ διδασχαλίας τὴν 
γνῶσιν. τῆς ἀληϑείας ἐπανῃρημένον εἰς υἱοϑεσίαν 
καλεῖ τὴν μεγίστην πασῶν προκοπήν. «αρανομίαι 
δὲ ἄνδρα ἀγρεύουσι,. σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν 

γϑΐχαστος͵ σφίγγεται᾽ ὯΝ καὶ ἔστιν ὃ ϑεὸς ἀναίτιος καὶ 
τῷ ὄντι μηχάριος ἀνὴρ ὃς κατατιτήσσει πάντα δὲ 
εὐλάβειαν τὰ ἀν 

"e Cap. XVII. 

δ. T6. Ὡς οὖν 4 ἐπιστήμη ἐπιστητική ἐστιν 
aocze ἀφ᾽ ἧς τὸ ἐπίστασϑαι συμβαίνει, ᾿ γίνεται δὲ j 

; κατάληψις αὐτῇ ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγου, οὕτω καὶ 

4) Prouerb. 5, 22, 55) Ibid. 28, 14. 
— Clement, lex, vol, II. Y Ρ 
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ἣ ἄγνοια φαντασία ἐστὶν εἴκουσα μεταπτωτικὴ ὑπὸ 

λόγου, τὸ δὲ μεταπῖπτον ὡς καὶ τὸ. συνασχούμενον àx | 

λόγου ἐφ᾽ ἡμῖν. παράκειται δὲ τῇ ᾿ἐπιστήμῃ ἣ τ ] 

ἐμπειρία. καὶ 1 εἴδησις, σύνεσίς τε. καὶ γόησις καὶ ᾿ 

ὀγνῶσις. καὶ ἢ μὲν εἴδησις ἐπιστήμη τῶν χαϑ' ὅλυ | 

xa? εἶδος εἴη ἂν, 1j δὲ ἐμπειρία ἐπιστήμη ὥστε καὶ οἷν . 

ἐστιν ἕκαστον πολυπραγμονεῖν, νόησις δὲ ἐπιστήμη νοη- ^s 

τοῦ, καὶ σύνεσις ἐπιστήμη περιληπτικὴ συμβλητοῦ ἢ 

σύμβλησις ἀμετάπτωτος ἢ συμβλητικὴ δύναμις, ὧν φρό- 

τονῃσίς ἐστί καὶ ἐπιστήμη καὶ ἑνὸς καὶ ἑκάστου καὶ πάντων 

τῶν εἰς ἕνα λόγον, γνῶσις δὲ ἐπιδτήμη τοῦ ὄντος αὐτοῦ 

ἢ ἐπιστήμη σύμφωνος τοῖς γινομένοις, ἀλήϑειά τεἐπιστή- 

μη ἀληϑυῦς, ἡ δὲ ἕξις τῆς ἀληθείας ἐπιστήμη ἀληθῶν. 

. 31. Ἢ δὲ ἐπιστήμη διὰ τοῦ λύγου συνίστα- 

τ“ὅται καὶ ἀμετάπτωτός ἐστιν. ἄλλῳ λόγῳ" ἐνταῦϑα τὴν. 

γνῶσιν πολυπραγμογεῖ. ἃ δὲ μὴ ποιοῦμεν, ἤτοι διὰ469- 

τὸ μὴ δύνασϑαι οὐ ποιοῦμεν ἢ διὰ τὸ μὴ βοὐλεσθϑαιβοίῖ. 

ἢ δὲ ἀμφότερα. οὐχ ἱπτάμεϑα μὲν οὖν, ἐπειδὴ οὔτε 

, δυγάμεϑα οὔτε βουλόμεθα, οὐ γηχόμεϑα δὲ φέρ᾽ εἰ- 

φοπεῖν ἄρτι, ἐπειδὴ δυνάμεϑα uiv, οὐ βουλόμεθα δέ 

οὐχ ἐσμὲν δὲ ὧς ὃ κύριος, ἐπειδὴ βουλόμεθα μὲν, οὗ 

δυνάμεϑα δέ. οὐδεὶς γὰρ μαϑητὴς ὑπὲρ τὸν διδά- 
2 EN 325 4, c c 3A 22 

σκαλον, ἀρκετὸν δὲ ἐὰν γενώμεϑα ὡς ὁ διδάσκαλος" *), 

οὐ καὸ οὐσίαν, ἀδύνατον γὰρ ἴσον εἶναι πρὸς τὴν 

φόὕπαρξιν τὸ θέσει τῷ φύσει, τὸ δὲ ἀϊδίους γεγονέναὶ κοὰ 

. τὴν τῶν ὄντων ϑεωρίαν ἐγνωκέναι καὶ υἱοὺς προση- 

γορεῦσϑαι καὶ τὸν πατέρα ἀπὸ τῶν οἰκείων xad'ogüv 

μόνον. προηγεῖται τοίνυν πάντων TO “βούλεσϑαι, αἱ 

γὰρ’ λυγικαὶ δυνάμεις τοῦ βούλεσϑαι διάκονοι πεφύ- 

a0xacv ϑέλε, φησὶ, καὶ δυνήσῃ" τοῦ γκωστικοῦ δὲ καὶ 

ἡ βούλησις καὶ 1j κρίσις καὶ ἢ ἄσκησις 5 αὐτή." HOC 

yàp αἱ αὐταὶ προϑέσεις τὰ αὐτὰ καὶ τὰ δόγματα 

xoi ci κρίσεις, tva. δὴ ὦσιν αὐτῷ καὶ ot λόγοι καὶ ὃ 

βίος καὶ ὃ τρόπος ἀχόλουϑοι τῇ ἐγστάσει" καρδία δὲ 

5) Matth. 10, 24 sq. Luc. 6, 40. ' 

: : 
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εὐθεῖα ἐκζητεῖ γνώσεις καὶ ἐχείνων ἐπαΐει. ὃ᾽ ϑεὸς. 

δεδίδαχέν μὲ σοφίαν καὶ γνῶσιν. ἁγίων ἔγνωκε" *). 

Cap. XVIII. 

δ, 78. Hooqaveic μὲν οὖν καὶ πᾶσαι ἄλλαι ἀρε- 
ὅταὶ ct παρὰ τῷ ΤΠωῦδσεῖ: ἀναγεγραμμένοι ἀρχὴν Ἵλ- 

λησε παντὸς τοῦ ἡϑικοῦ τόπου παρασχομεναι,. ἀνδρεί- 

av λέγω καὶ σωφροσύνὴν, καὶ φρόνησιν καὶ δικαιο- 
σύνην, “καρτερίαν τε καὶ ὑπομογὴν- καὶ τὴν: σεμνότη- 

τα καὶ ἐγκράτειαν τήν τε ἐπὶ τούτοις εὐσέβειαν. 

10223). ἢ μὲν εὐσέβεια παντί που δήλη τὸ ἀνωτότω καὶ 

πρεσβύτατον αἴτιον σέβειν καὶ τιμᾶν διδάσκουσα. καὶ 

δικαιοσύνην δὲ αὐτὸς ὃ νόμος παρίστησι παιδεύων, 
τήν τὲ φρόνησιν. διὰ τῆς τῶν αἰσϑητῶν εἰδώλων ; ἀπο- 

|. Jc καὶ τῆς πρὸς τὸν- ποιητὴν καὶ πατέρα τῶν ὅλων 

| αϑπροσκληρώσεως, ἄφ᾽ ἧς δόξης οἷον πηγῆς πᾶσα σύνε- 

ΟΡ σις αὔξεται. , ϑυσίαι γὰρ ἀνόμων βδέλυγμα κυρίῳ, 
,ὔ m 

110.εὐχαὶ δὲ κατευϑυνόντων δεκταὶ παρ αὐτῷ "*) ἐπεὶ.. 

8.1», δεχτὴ παρὰ ϑεῷ δικαιοσύνη μᾶλλον. ἢ θυσία. Ὁ. 

νον ᾧ, 19. Τοιαῦτα xai. τὰ παρὰ Ἡσαΐᾳ" «τί μοιάτο. 
20224j90c τῶν ϑυσιῶν ὑμῶν, . λέγει κύριος" 9*9), xg Pott. 

πᾶσα ἢ περικοπὴ, Me πάντω σύνδεσμον ἀδικίας, αὕτη 
"γὰρ ϑυσία ϑεῷ δεκτὴ καρδία συντετριμμένη καὶ ζη- 

|' τοῦσα τὸν πεπλακότα 1)... ζυγὰ δόλια βδέλυγμα ἔναντι 
—— ϑεοῦ, σταϑμίον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ TT)- ἐντεῦϑεν 

| ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν Πυϑαγόρας. παραινεῖ, δικαιο- 

— oóvg δὲ δολία εἴρηται ἢ τῶν αἱρέσεων ἐπαγγελίᾳ, 

χαὶ γλῶσσα μὲν ἀδίκων ἐξολεῖται, στόμα δὲ. δικαίων 
2 Ld J 22. ). ^ N UI ^ * 

ἀποστάζει σοφίαν TET). ἀλλὰ γὰρ ποὺς σοφοὺς καὶ 

φρονίμους φαύλους καλοῦσιν" TTTT)- μακρὸν δ᾽ ἂν 

80εἰ) περὶ τῶν ἀρετῶν τούτων μαρτυρίας παρατίϑε- 
i | * 

s) Prouerb. 33, 8. **) lbid, 15, 8. 5505) Iesai, 1, 
11. 1) »bid. 58, 6. {1) Prouerb. 10, |. TT) Bbid. 
v. 81. Ti TT) Ibid. 16, 21. : 

P2 

E ^A 



^ 

^ 
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σϑαι ἁπάσης ταύτας ἐξυμνούσης τῆς γραφῆς, ἐπεὶ δ᾽ 

οὖν τὴν μὲν ἀνδρείαν δρίζονται ἐπιστήμην δεινῶν 

καὶ οὐ δεινῶν καὶ τῶν μεταξὺ, τὴν δὲ σωφροσύνην. 

ἕξιν. εἶναι αἱρέσει καὶ φυγῇ σώζουσαν τὰ τῆς φρονή-- 

ὅσεως χρίματα, παράχειται τῇ μὲν ἀνδρείῳ ἣ τε ὕπο- 

μονὴ ἣν καρτερίαν καλοῦσιν. ἐπιστήμην ἐμμενετέων 

xol οὐκ ἐμμενετέων, ἥ τε μεγαλοψυχία ἐπιστήμη τῶν" 

συμβαινόντων ὑπεφαίρουσα, ἀλλὰ καὶ τῇ σωφροσύνῃ 
ἡ “εὐλάβεια ἔκκλισις οὖσα σὺν λόγῳ. οὐ ον 

10. $. 80. Φυλακὴ δὲ τῶν ἐντολῶν τήρησις οὖσα 

αὐτῶν ἀβλαβὴς περιποίησίς ἐστιν. ἀσφαλείας βίου. 

καὶ οὐκ ἔστιν ἄνευ. ἀνδρείας καρτερικὸν εἶναι, οὐδὲ 

μὴν ἄνευ σωφροσύνης ἐγχρατῆ. ἀντακολουϑοῦσι δὲ 

ἀλλήλαις αἱ ἀρεταὶ, καὶ παρ᾿ ᾧ αἱ τῶν ἀρετῶν ἀχο- 

τόλουϑίαι, παρὰ τούτῳ καὶ 7 σωτηρία τήρησις οὐσὰ 

τοῦ εὖ ἔχοντος. εἰκότως ἔτι περὶ τούτων διαλαβόν-. 

τὲς τῶν ἀρετῶν περὶ πασῶν ἂν εἴημεν ἐσχεμμένοι, 

ὅτι ὃ μίαν ἔχων. ἀρετὴν γνωστικῶς πάσας ἔχει διὰ 

τὴν ἀντακολουϑίαν. αὐτίκα 4j ἐγκράτεια. διάϑεσίς 

20101.» ἀνυπέρβατος τῶν. κατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον φα- 

γέντων. ἐγκρατεύεται δὲ 0. κατέχων τὰς παρὰ τὸν ὁρ-  . 

9óv λόγον ὁρμὰς ἢ ὃ κατέχων αὐτὸν ὥστε μὴ óg-P. | 

μᾶν παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον. σωφροσύνη δὲ αὐτὴ471. 

oix ἄνευ ἀνδρείας, ἐπειδὴ ἐξ ἐντολῶν γίνεται ἕπο-Ῥοίι, 

26u£yn τῷ διατεταγμένῳ ϑεῷ φρόνησίς τε καὶ ἢ μιμη- —— 

τικὴ τῆς ϑείας διαϑέσεως διχαιοσύνη, xaJ ἣν ἐγ-ι- | 

χρατευόμενοι χαϑαροὶ πρὸς εὐσέβειαν καὶ τὴν ἐπος ^^ 3 

μένην ἀκολούϑως τῷ ϑεῷ πρᾶξιν στελλόμεϑα ἐξο- 
, -“ ,ὔ 

€. δ , 

μοιούμενοι τῷ κυρίῳ xarà τὸ δυνατὸν ἡμῖν ἐπικη- 

x 

«$81. Τοῦτο δέ ἐστὶν δίκαιον καὶ ὅσιον μετὰ 

φρονήσεως γενέσϑαι. ἀνενδεὲς μὲν γὰρ τὸ ϑεῖον καὶ —— 

ἀπαθὲς, ὅϑεν οὐδὲ ἐγχρατὲς κυρίως" οὐ γὰρ vzo-- ἢ 

πίπτει πάϑει ποτὲ, ἵνα καὶ κρατήσῃ τοῦδε, ἥ “δὲ ἢ- . 3 

ϑόμετέρα φύσις ἐμπαϑὴς οὖσα ἐγκρατείας δεῖται, ó? ἧς 

πρὸς τὸ ὀλιγοδεὲς συνασχουμένη συνεγγίζειν πειρᾶται —— 
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xarà διάθεσιν. τῇ ϑείᾳ. φύσει" 0 γὰρ σπουδαῖος 0M- 
γοδεὴς, ἀϑανάτου καὶ ϑνητῆς φύσεως μεϑόριος; τὸ 

μὲν ἐνδεὲς διά τε τὸ σῶμα διά τε τὴν γένεσιν αὐτὴν 

᾿ ἔχων, ὀλίγων δὲ διὰ τὴν λογικὴν ἐγκράτειαν δεῖσθαι δε- 

δὸιδαγμένος, ἐπεὶ τίνα, λόγον. ἔχει τὸ ἀπειπεῖν τὸν νόμον 
as i j 22 SV XN 

«ἀνδρὶ “γυναικὸς ἀμπεχόνην ἀναλαμβάνειν A) ; ἢ οὐχὶ 

ἀνδρείζεσϑαι ἡμᾶς βουλεταὶι μήτε κατὰ τὸ σῶμα καὶ τὰ 

ἔργα μῆτε κατὰ τὴν διάνοιαν καὶ τὸν λόγον ἐχϑηλυνο- 

μένους; ἠρρενῶσθαι γάρ τὸν ἀληθείᾳ σχολάζοντα ἔν Te 

τοὑπομοναῖς ἔν τὲ καρτερίαις κἂν τῷ" βίῳ x&v τῷ τρό- 

πῳ κἂν τῷ λόγῳ κἂν τῇ ἀσχήσει νύκτωρ τε καὶ μεϑ' 

ἡμέραν. καὶ εἴ zov μαρτυρίου δὲ αἵματος χωροῦντος 

ἐπικαταλάβοι. χρείᾳ βούλεται: 
ες ᾧ, 82, Πάλιν εἴτις; φησὶ, φεωστὶ δειμάμενος 

τροἰκίαν οὐκ ἔφϑη εἰσοικίσασϑαι ἢ ἀμπελῶνα γεύφυτον 

ἐργασάμενος μηδέπω τοῦ καρποῦ μετείληφεν, ἢ παρ-- 

ϑένον ἐγγυησάμενος οὐδέπω ἔγημεν **)* τούτους ἀφεῖ- 

σθαι τῆς στρατείας. ὃ φιλάνϑρωπος κελεύει νόμος, 

στρατηγικῶς μὲν ὡς μὴ περισπώμενοι πρὸς τὰς ἐπι- 

ορϑυμίας ἀπρόϑυμοι τῷ. πολέμῳ ἐξυπηρετῶμεν, ἐλεύ-- 

| spot γὰρ τὰς δρμὰς οἵ ἀπροφασίστως τοῖς δεινοῖς 

ἐπαποδυόμενοι, “φιλανθρώπως δὲ ἐπειδὴ τὰ κατὰ 

; τοὺς πολέμους ἄδηλα, , ἄδικον. εἶναι «λογισάμενος τὸν 

o0 μὲν qui) ὄνασϑαι τῶν αὐτοῦ πόνων, ἕτερον δὲ τὰ τῶν 

| gg ovv oy ἀταλαιπώρως. λαβεῖν. τ, iE 

2$. 88. Ἔοικεν δὲ ὃ νόμος καὶ τὴν τῆς ψυχῆς P. 

ἐμφαΐνειν ἀνδρείαν δεῖν νομοϑετῶν τὸν φυτεύσανταἭ 2. 

καρποῦσϑαι. "καὶ τὸν οἰκοδομησάμενον οἴκεῖν καὶ τόνοι, 

οὐ μνώμενον. γαμεῖν, οὐ γὰρ ἀτελεῖς. τὰς ἐλπίδας τοῖς 

᾿ρρἀσχήσασι κατὰ τὸν λόγον τὸν γνωστιχὸν κατασκευάζει; 

“τελευτήσαντος γὰρ “καὶ ζῶντος ἀνδρὸς. ἀγαϑοῦ οὐκ 

ἀπόλλυται ἐλπίς "“"). ἐγὼ", φησὶ, σοὺς ἐμὲ φιλοῦν-. 
€ 

τας ἀγαπῶ", ἣ. σοφία. λέγει," ot δὲ; ἐμὲ ζητοῦντες 

τ By Deuteron. 22, 5; ,*)'Ibid. 20, 6.17... ?**).Cf. Prouerb. 

11, 7. Dxetueth. Li δὲ ied 2 1 
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εδρήσουσιν εἰρήνην" ἢ xal τὰ ἑξῆς. τί 06, οὐχὶ αἵ 

ἹΜαδιηναίων yvvoixic τῷ κάλλει τῷ σφῶν πολεμοῦν- 
vac τοὺς “Ἑβραίους ἐκ σωφροσύνης δι᾿ ἀκρασίαν εἷς, 

ἀϑεότητα ὑπηγάγοντο; προσέταιρισάμεγαι γὰρ τοὺς 

Six τῆς σεμνῆς ἀσκήσεως εἷς ἡδονὰς ἑταιρικὰς τῷ 
, : , NUN UD TN) N Dd 28,7 vd * COENA 

κάλλει δελεάσασαι ἐπί ve τὰς τῶν εἰδώλων ϑυσίας ἐπι τε 

τὰς ἀλλοδαπὰς ἐξέμηναν γυναῖχας, γυναικῶν δὲ ἅμα καὶ 

᾿ἡδογῆς ἥττηϑέντες ἀπέστησαν μὲν τοῦ ϑεοῦ, ἀπέστησαν ' 

δὲ καὶ τοῦ νόμου, καὶ μικρὸν δεῖν 0 πᾶς λεὼς ὑποχείριος 

“αοτοῖς πολεμίοις γυναικείῳ. στρατηγήματι ἐγεγόνει uc 

αὐτοὺς κινδυνεύοντας ἀνεχαίτισε νουϑετήσας φόβος: 

ὃ. 84. .Airiza οἱ περιλειφϑέντες φιλοχινδύνως 

τὸν ὑπὲρ εὐσεβείας ἀγῶνα ἀράμενοι χύριοι κατέστη- 

σαν τῶν πολεμίων. ἀρχὴ οὖν “σοφίας ϑεοσέ- 

1τόβεια, σύνεσις δὲ ἁγίων προμήϑεια, τὸ δὲ γνῶναι 'γό--" 

uov διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς **). οἱ τοίνυν -ἐμπαϑοῦς 

Ῥι φόβου περιποιητιχὸν τὸν 'vürcov ὑπολαβόντες οὔτε. 

ιἰ.ἀγαϑοὶ συνιέναι οὔτε ἐνενόησαν τῷ ὄντι τὸν νόμον. 

Sylb. qóffoc γὰρ κυρίου ζωὴν ποιεῖ. 0 δὲ πλανώμενος 

2οὐδυνηϑήσεται ἐν πόνοις. οἷς οὐκ ἐπισκέπτεται γνῶ- 

gig? πῆ). ἀμέλει μυστικῶς ὃ Βαρνάβαξ' ὦ δὲ ϑεὸς᾽ $.. 

τοῦ παντὸς κόσμου κυριεύων', φησὶ, o» χαὶ ὑμῖν 

σοφίαν καὶ σύνεσιν, ἐπιστήμην; γγῶσιν τῶν duca 

, μάτων αὐτοῦ, ὑπομονήν. γίνεσθε ovv ϑεοδίδακτοι 

“εἐχζητοῦντες τί ζητεῖ 0 κύριος ἀφ᾽ ὑμῶν, ἵνα εὕρηται, 

ἐν ἡμέρᾳ “κρίσεως. τοὺς τούτων ἐπιβούλους ἀγάπης 

^ τέκνα χαὶ ἐϊρήνης γνωστικῶς προσηγόρευσεν. πέὲρί T& 

᾿τῆς μεταδόσεως καὶ χοινωνίας πολλῶν ὄντων ἀπύχοη . 

4 

m , ^ € ; N is μὰ 

“μόνον τοῦτο ἐϊπεῖν, ὅτι ὃ νόμος ἀπαγορεύει ἀδελφῷ 478.. 

εοδανείζειν 1), ἀδελφὸν οὀνομὶ ἄξιον" οὐ μόνον τὸν. ἐχ Pott. 

τῶν αὐτῶν φύντα γονέων, ἀλλὰ καὶ ὃς ἂν ὁμόφυλος 

ἢ, διιογνιίώμων τε καὶ τοῦ αὐτοῦ λόγου κεχοινωγηκιὸς, 

οὐ δικαιῶν ἐκλέγειν πόχοὺς ἐπὶ χρήμασιν, ἀλλὰ dwér- 

^ s) Prouerb. 8, 17. 9) Ibid. 9, 10.. — ***) Ibidem. 
19, 23. Ὁ) Cf. Leuit, 25, 3á sq. 'Deuteron. 23, 19 sq. 

3 
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y: f NS S M ’ 1 ί 9 " Ó , 

μέναις χερσὶ wol γνώμαις χὰρ ζεσϑαὶ τοῖς δεομένοις, 

ϑεὸς γὰρ ὃ κτίστης τοιᾶσδε χάριτος, ἤδη δὲ ὁ με- 

ταδοτιχὸς καὶ τόκους ἀξιολόγους λαμβάνει τὰ τιμιω- 
Ld 

c ] " 

τατὰ τῶν ἐν ἀνθρώποις, ἡμερότητα, χρηστότητα, μὲ- 
X « 

δγαλόνοιαν, εὐφημίαν, εὔκλειαν. o 
- 

^ 

V. 85. 24g οὐ δοχεῖ σοὶ φιλανϑρωπίας εἶναι τὸ 

παράγγελμα τοῦτο ὥσπερ κἀκεῖνο, μισϑὸν πένητος 
Y bi 2 δ δό 22 » d 2 9z s ὃ - ὃ 

“αὐθημερὸν ἀποδιδόναϊ᾽ *); ἀνυπερϑέτως ὁεῖν εἰς 
1 

c ^ 

ódoxa ἐχτίνειν τὸν ἐπὶ ταῖς ὑπηρεσίαις μισθὸν, mu- . 

τοραλύεται γὰρ οἶμαι 7 προϑυμία τοῦ πένητος ἀτρο- 

φήσαντος πρὸς τοὐπιόν. ἔτι φησί; δανειστὴς μὴ ἐπι- 

στῇ ᾿χϑεώστου οἰκίᾳ ΜΕ} , ἐνέχυρον μετά βίας -ληψό- ; 

μένος, ἀλλ ὃ μὲν ἔξω προφέρειν κελευέτω, 0 δὲ ἔχων 

μὴ ἀναδυέσϑω. ἔν Te τῷ ἀμήτῳ "ἢ τὰ ἀποπί- 

τὕπτοντα τῶν δραγμάτων ἀναιρεῖσθαι κωλύει τοὺς κτή- 

φορᾶς, καϑάπερ κἀν τῷ ϑερισμῷ ὑπολείπεσϑαί τι 

παραινεῖ ἄτμητον; διὰ τούτου εὖ μάλα. τοὺς μὲν 

χτήτορας εἷς κοινωνίαν καὶ μεγαλοφροσύνην συνά- 

σκῶν ἐκ τοῦ προϊέναι τὶ τῶν ἰδίων τοῖς δεομένοις; 

20roig πένησι δὲ ἀφορμὴν πορίζων τροφῶν. 

V & 86. Ὁρᾷς ὕπως ἢ νομοθεσία τὴν τοῦ ϑεοῦ. 

δικαιοσύνην ἅμα καὶ ἀγαϑότητα καταγγέλλει τοῦ πᾶ- 

σιν ἀφϑόνως χορηγοῦντος τὰς τροφάς. ἔν té αὑτῇ 

τρυγῇ Y) τὸ ἐπιέναι πάλιν τὰ καταλειφϑέντα Ogt- 

“ὁπομένους καὶ τὸ τὰς ἀποπιπτούσας ῥῶγας συλλέγειν 

κεχώλυχεν, τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ τοῖς ἐλάας συλλέγουσιν 

διατάσσεται. ναὶ μὴν καὶ αἱ δεκάται τῶν τε καρπῶν 

xoi τῶν ϑρεμμάτων εὐσεβεῖν τε εἷς τὸ ϑεῖον καὶ μὴ 

πάντα εἶναι φιλολερδεῖς, μεταδιδόναι δὲ φιλανϑ' ὡ- P. 

᾿ϑ0πίας xól τοῖς πλησίον ἐδίδασκον. ἐκ τούτων γαρ4 4. 
3 ^ 2 

οἶμαι τῶν ἀπαρχῶν καὶ οἱ ἱερεῖς διετρέφοντο. ἤδηΡοιι. 

οὖν συνίεμεν εἰς εὐσέβειαν καὶ εἰς κοινωνίαν Χαὶ 
" ’ 

εἰς δικαιοσύνην καὶ εἷς φιλανθρωπίαν παιδευομένους 

9) Leuit, 19, 13. Deuteron, 24, 14 sq. 55) Cf, Deut. 
24, 10 sq. "**) Cf. Leuit, 19, 9. 23, 22, Deuteron. 
24, 19. 1) Of. Leuit. 22, 80, 32. Numer. 18, 21. 24. 
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ἡμᾶς “πρὸς τοῦ )όμου. dj yàg οὐχὶ διὰ μὲν τοῦ ἑβδέ- 
μου ἔτους 5) ἀργὴν ἀγίεσϑαι τὴν χὥραν προστάτ- 
T&, τοὺς πένητας δὲ ἀδεῶς: τοῖς χατὰ. ϑεὸν φυεῖσι 
καρποῖς χρῆσϑαι ἐχέλευεν τῆς “φύσεως. τοῖς βουλομέ- 

ὅγοις γεωργούσης:; πῶς οὖν. οὗ χρηστὸς ὃ νύμος καὶ 
δικαιοσύνης διδάσχαλος; πάλεν τε αὖ τῷ πεντηκοστῷ - 
ἔτει 5) τὰ αὐτὰ ἐπιτελεῖν κελεύει, ἃ xol τῷ ἑβδόμῳ, 
προσαποδιδοὺς ἑχάστῳ τὸ ἴδιον & τις ἐν τῷ μεταξὺ 
διά τινα περίστασιν ἀφῃρέϑη χωρίον, τήν τε ἐπιϑυ- 

1010 τῶν κτᾶσϑαι ποθούντων περιορίζων χρόνῳ ue 
μετρημένῳ καρπώσεως τούς τε πενίᾳ μακρῷ ὑποσχόν- 
τας δίκην. μὴ διὰ βίου κολαζομένους ἑλών" ἐλεημο- 
σύναι δὲ καὶ πίστεις φυλακαὶ βασιλικαί" 84) εὠἐῦλο- 
γίῳ. δὲ εἰς κεφαλὴν τοῦ. μεταδιδόντος᾽" ATA καὶ E 

152260v πτωχοὺς μαχαρισϑήσεται᾽" T» ὅτι τὴν ἀγάπην 
; ἐνδείκνυται εἷς τὸ ὅμοιον διὰ τὴν ἀγάπην xi πρὸς 
τὸν δημιουργὸν τοῦ τῶν ἀγϑρώπων γένους. 

$..87. "Era μὲν οὖν καὶ ἄλλας ἐκδόσεις τὰ προ- 
εἰρημένα φυσικωτέρας περί Té ἀναπαύσεως. καὶ τῆς 

2ρἀπολήψεως τῆς κληρονομίας, &ÀX οὐκ ἐν τῷ παρόντι. 
λέλεχται. ἀγάπη δὲ πολλαχῶς γρεῖται διὰ πρᾳότητος, 
διὰ χφηστότητος, δὲ ὑπομιογῆς, δὲ ἀφϑονίας καὶ ἀζη-᾿ 
λίας, δὲ ἀμισίας, δὲ ἀμνησικακίας" ἀμέριστός., ἐστιν. 

ἐν πᾶσιν, ἀδιάχριτος, κοιγιογική. "πάλιν ἐὰν ἴδῃς", P. 

25q 0l, τῶν οἰχείων ἢ φίλων ἢ καϑόλου ὧν v γνωρίζεις. 

ἀνϑρώπων 2 ἐν ἐρημίᾳ 7 πλανώμενον ὑποζύγιον, ἀπαγα-Ῥοι. 

γὼν ἀπόδος. κἂν οὖν τύχῃ μαχρὰν ἀφεστιὸς ὃ ὃ δεσπό- 

της. “μετὰ τῶν σαυτοῦ διαφυλά: ξας ἄχρις ἂν κομίσηται 

; ἀπόδος TT). φυσικὴν κοινωνίαν διδάσχει τὸ εὕρημα 

à βϑοπαραχαταϑήκχην λογίζεσθαι μηδὲ μνησικακεῖν τῷ ἐχθρῷ. 

diu $88. dMoóoveypa κυρίου πηγὴ ζωῆς" ὡς ἀλη- 

ϑῶς ποιεῖ ἐχκλίνειν ἐκ παγίδος ϑανάτου"" vili τί δέ: 

5) Cf. Leuit. 25, 8 sqq. *^) Prouerb. 20, 28. 

500} bid. 11, 26. 1) Lbid. 14, 21. t1) Cf. Exod. 23, 4. 
Deuteron, 20/1—3. tH) Prouerb. 14, 27. 
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οὐχὶ "τοὺς ἐπήλυδας *) ἀγαπᾶν κελεύει, οὐ “μόνον - 

ὥς φίλους καὶ συγγενεῖς, ἀλλ᾽. ὡς "ἕξαυτοῦ κατά 

τε σῶμα καὶ ψυχήν; ναὶ μὴν καὶ τὰ ἔϑνη τετίμη- 

κεν. καὶ τοῖς γε χαχῶς πεποιηχύσιν͵ οὐ μισοπονή- 
Τὰ : - ἢ : vom s 

ϑρεῖ. ἄντικρυς. γοῦν. φησὶν") οὐ βδελύξῃ «Ἄϊγύπτιον, 

ὅτε πάροικος ἐγένου xov. “Ἄϊγυπτον ?") ἤτοι τὴν 

ἐθνικὸν. ἢ καὶ πάντα τὸν κοσμικὸν «Αϊγύπτιον προσ- 
εἰπών. τούς τε πολεμίους 555) κἂν ἤδη, τοῖς τείχε- 
σιν ἐφεστῶτες ὦσιν, ἑλεῖν “τὴν πόλιν πειρώμενοι μή- 

᾿1θπω νομίζεσϑαι πολεμίους, ἄχοις ἂν αὐτοὺς ἐπικηρυ-- 

χευσάμενοι προσκαλέσωνται πρὸς εἰρήνην. ναὶ μὴν 
xal τῇ; αἰχμαλώτῳ T) οὐ πρὸς ὕβριν ὁμιλεῖν κελεύει, 
ἀλλὰ τὰς: À ἡμέρας ἐπιτρέψας, φησὶ, πενθῆσαι. ὡς 

βούλεται, μεταμφιάσας ὕστερον ὡς γαμετῇ νόμῳ 
| 15gvvégyov:: οὔτε. γὰρ iq? ὕβρει τὰς συνουσίας οὐδὲ 

| μὴν διὰ μισϑαρνίαν. ὡς ἑταίρας, ἀλλ' ἢ διὰ μόνην 
τῶν τέκνων τὴν γένεσιν, γίνεσθαι τὰς ὁμιλίας ἀξιοῖ. 
0$89. Ὁρᾷς φιλανϑρωπίαν μετ ἐγχρατείας: 

| P. zd ἐρῶντι κυρίῳ. τῆς αἰχμαλώτου γεγονότι. οὐκ ἐπι- 
1Ἰ)τρέπει χαρίζεσθαι τῇ ἡδονῇ, ἀνακόπτει δὲ τὴν» ἐπι- 

Sylb.Suulav διαστήματι μεμετρημένῳ καὶ προσέτι ἀποκεί- 
ρει τῆς αἰχμαλώτου -καὶ τὰς τρίχας; ἵνα τὸν ἐφύβρι--: 

στὸν δυσωπήσῃ ἔρωτα" εἰ γὰρ λογισμὸς ἀναπείϑει 
γῆμαι. καὶ γενομένης αἰσχρᾶς ἀνϑέξεται. ἔπειτα ἐάν 

“ὅτις τῆς ἐπιϑυμίας. κατάκορος γενόμενος μηκέτι κοι- 

γωνεῖν τῇ αἰχμαλώτῳ καταξιώσῃ, μηδὲ πιπράσκειν 
ταύτην ἐξεῖναι διατάττεται, ἀλλὰ μηδὲ ἔτι ϑεράπαι- 
vay ἔχειν, ἐλευϑέραν δὲ εἶναι καὶ τῆς οἰκετίας ἀπαλ-- 

| |. λάττεσϑαι βούλεται, ὡς μὴ γυναικὸς ἑτέρας ἐπεισελ-- 

| 3090705 πάϑῃ τι τῶν κατὰ ζηλοτυπίαν ἀνηκέστων. Ρ. 

τ 0$. 90. Τί δὲ καὶ ἐχϑρῶν ὑποζύγια ἀχϑοφο-476, 
ροῦντα συνεπικουφίζειν καὶ συνεγείρειν προστάσσει ;Pott. 

. 9) Of- Exod. 22, 21. 23, 9. Leuit. 19, 10. 88 sq. 
Numer. 15, 12 sq. ?*) Deuteron, 23, 7. ***) Cf. Ibid, 

20, 10. i) Cf. Ibid. 21, 10 sq. 
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, C SE ἡ €. mw G6 5 ! εἰς 

πόρρωϑεν διδάσκων ἡμῶς 0. κυριος ἐπιχαιρεκακίαν. μὴ 

ἀσπάξεσϑαι μηδὲ ἐφήδεσϑαι τοῖς ἐχϑροῖς, tva τοῦ» 

τοις ἐγγυμνασάμένους “ὑπὲρ τῶν ἐχϑρῶν προσεῦχε- 

σθαι διδάξῃ. οὔϊε γὰρ. φϑονεῖν καὶ ἐπὶ τοῖς τοῦ 

ὁπέλός ἀγαθοῖς λυπεῖσθαι. προσῆκεν; οὐδὲ μὴν ἐπὶ 

τοῖς τοῦ πλησίον. κακοῖς ἧ δονὴν καρποῦσϑαι. . κἂν 
x : : ' ^ : c t. 

πλανώμενον μέντοϊ, φησὶν, ἐχϑροῦ τινὸς ὑποζύγιον 
Pr τς n ' ἘΠ Ὲ : 

εὕρῃς, τὰ τῆς διαφορᾶς παραλιπὼν" ὑπεχχαύματα 
- ' c ; 

ἀπαγαγὼν ἀπόδος" τῇ γὰρ ἀμνηστίᾳ. ἕπεται ἡ καλο- 
τοχάγαϑία, καὶ ταύτῃ ἣ τῆς ἔχϑρας διάλυσις. ἐντεῦϑεν 

c Wd d 

εἷς ὁμόνοιαν καταρτιζόμεϑα, ἢ δὲ εἰς εὐδαιμονίαν χει-- 
Qo iA E 55 c 

ραγωγεῖ. κἂν τὸν ἐξ ἔϑους ἐχϑρὸν ὑπολάβῃς, παραλο--. 
γιζόδιενον δὲ τοῦτον ἀλόγως ἤτοι ἐπιϑυμίᾳ ἢ καὶ ϑυμῷ 

’ ) LA 32 ,ὔ xx 

καταλάβῃς, ἐπίστρεψον αὐτὸν εἰς καλοχάἀγαϑίαν aot - Ὁ 
$ 

i15 — $. 91. ρα ἤδη καταφαίνεται φιλάνϑρωπος καὶ. 

χρηστὸς ὃ νόμος ᾧὧ εἰς Χριστὸν παιδαγωγῶν᾽ ϑεός τε 
€ ^ , A 

ὃ αὐτὸς ἀγαϑὸς μετὰ δικαιοσύνης ἀπὶ ἀρχῆς εἰς vé. 

Aog ἑκάστῳ γένει προσφυῶς εἰς σωτηρίαν κεχρημένος. 

ἐλεᾶτε, φησὶν ὃ κύριος **), «(να ἐλεηϑῆτε" ἀφίετε ἵνω.. 
pex ; ps « € u cWE. 

ϑρἀφεϑῇ ὑμῖν (c ποιεῖτε, οὕτως ποιηϑήσέεται ὑμῖν" ὡς Ὁ 
» » ES « ἢ Ὧν» 

δίδοτε, οὕτως δοθήσεται ὑμῖν" ὡς κρίνετε, οὕτως xgu- 

ϑήσεσϑε᾽ ὡς χρηστεύεσϑε, οὕτως “χρηστευϑήσεται 
C x € ^ , € "ἐν 

ὑμῖν" «δ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηϑήσεται ὑμῖν 97). 

ἔτι τοὺς τροφῇ δουλεύοντας ἀτιμάζεσϑαι κωλύει, τοῖς. 
“ὅτε dx δανείων καταδουλωϑεῖσιν ἐκεχειρίαν τῆς εἰς 

τ n , - € 34 2 V ^ [497 4 

πᾶν δίδωσιν ἐνιαυτῷ ἑβδόμῳ T). ἀλλὰ καὶ ἱκέτας 
1 y - 

ἐχδιδόναι εἷς κόλασιν κωλύει. παντὸς οὖν μᾶλλον 
3 ia X ’ -. ^ et ςς ͵ 

ἀληϑὲς" τὸ λόγιον ἐκεῖνο, ὥσπερ᾽ δοκιμάζεται χρυ-: 

cóc καὶ ἄργυρος εἰς κάμινον, οὕτως ἐκλέγεται καρ- 
βοδίας ἀνθρώπων κύὐριοφ᾽ TT): καὶ ὃ μὲν ἐλεήμων ἀνὴρ ΡῸ᾿ 

e 9 QS eng t u9 H Mano P 
μακροθυμεῖ, ἐν παντί τὲ μεριμνῶντι ἕνεστι σοφία, ἐμ-477, 

πεσεῖται γὰρ μέριμνα ἀνδρὶ νοήμονι, φροντιστής vcPott. 

ι 

md ac 

*) Galat, 3, 24. 59) Cf; Matth. ἃ. ὅ — 7. Luc. €. 6. 
5846) Matth, 7, 2. t) Cf. Leuit. 25, 39 sqq. Exod. 21, 

2 sqq. Deuteron. 15, 12 sqq. 1T) Prouerb. 17, 3. 
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ὧν ζωὴν ζητήσει, xol ὃ ζητῶν τὸν ϑεὸν εὑρήσει yvà- 
| σιν μετὰ δικαιοσύνης, οἱ δὲ ὀρθῶς ζητήσαντες αὐτὸν 

-. AA "EC p * ἐποὶ Vos - | IIv3ovóon à 

εἰρήνην vQoY, ) ἐμοὶ δὲ δοκεῖ καὶ Πυϑαγόρας τὸ 

ἥμερον τὸ περὶ τὰ ἄλογα ζῶα παρὰ τοῦ νόμον εἰ-- 
δληφέναις: px ia 

τ ἢ, 92. Abrlku τῶν γεννωμένων κατά τὲ τὰς ποί- 
uvüc κατά τετὰ αἰπόλια καὶ βουκόλια τῆς παραχρῆ- 
μα ἀπολαύσεως μηδὲ ἐπὶ προφάσει ϑυσιῶν διηγγό- 

«τ ρευσεν ἐχγόνιυν. τὲ ἕνεκα καὶ μητέρων εἰς ἡμερότητα 
τοτὸν ἄνθρωπον κάτωθεν ἀπὸ τῶν ἀλόγων ζώων àva- . 

τρέφων. χάρισαι γοῦν, φησὶ » τῇ μητρὶ τὸ ἔχγονον 
κἂν ἑπτὰ τὰς πρώτας ἡμέρας, eb yàg μηδὲν ἀναιτίως 

^ γίνεται, γάλα τε ἐπομβρεῖται ταῖς τετοχυίαις εἰς δία- 

| ἐῤοφὴν τῶν ixyóvov ἀποσπῶν τῆς τοῦ γάλακτος oi- 
«οχονομίὰς τὸ τεχϑὲν ἀτιμάζει τὴν φύσιν. δυσωπή- | 
| σϑωσαν οὖν Ἕλληνες xol εἴ τις ἕτερός ἐστι τοῦ νύ- 

pov κατατρέχων, εἰ 0 μὲν καὶ ἐπὸ ἀλόγων ζώων χρη- 
στέύεται, οἱ δὲ καὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων ἐχτιϑέασιν Ey-. 

τ γον, καίτοι “μακρόϑεν καὶ προφητικῶς ἀνακύπτον-- 
οτος αὐτῶν τὴν ἀγριότητα τοῦ νόμου διὰ τῆς πρόει- 

| ρημένης ἐντολῆς, εἰ γὰρ τῶν ἀλόγων τὰ ἔχγονα͵ 
διαζεύγνυσθιι τῆς τεκούσης πρὸ τῆς γαλαχτουχίας ' 
ἀπαγορεύει, πολὺ πλέον ἐπ᾽ ἀνθρώπων τὴν ὠμὴν καὶ (c 

᾿ ἀτιϑάσσευτον προθϑεραπεύει γνώμην, ἵν᾿ εἶ καὶ τῆς 
ἀοφύσεως, μαϑήσεως γοῦν μὴ καταφρονῶσιν. de 

..& 93. "Eoígov μὲν yàg xal ἀργῶν éugogtiaJat 

ἐπιτέτραπται, xol tic ἴσως ἀπολογία τῷ διαζεύξαντι 

τῆς τεχούσης τὸ ἔκγονον, 5 δὲ "oU παιδίου ἔκϑεσις 
τίνα τὴν αἰτίαν ἔχει; ἐχρῆν γὰρ μηδὲ τὴν ἀρχὴν 

3ργῆμαι τῷ μηδὲ παιδοποιεῖσϑαι γλεχομένῳ ἢ δι’ ηδο- 

γῆς ἀκρισίαν παιδοκτόνον γεγονέναι. πάλιν αὖ oP. 
χρηστὸς νόμος ἀπαγορεύει ἡμέρᾳ τῇ αὐτῇ συγχατα-478. 

ϑύειν ἔκγονον καὶ μητέρῳ. ἐντεῦϑεν καὶ “Ῥωμαϊοίβοιι. 

εἶ καί τις ἔγκυος καταδικασϑείη τὴν. ἐπὶ ϑανάτῳ, οὐ 
r 

4 

.*) Prouerb. 19, 11. 16, 23. 17, 12. 
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πρότερον ἐῶσιν ὑποσχεῖν. τὴν τιμωρίαν πρὶν ἢ ἐκτε- 

κεῖν. ἄντικρυς γοῦν καὶ ὅσα τῶν ζώων κυοφορεῖ ὁ 

γόμος οὐκ ἐπιτρέπει ἄχρις ἂν ἀποτέκῃ σφαγιάζεσϑαι, 
μακρόϑεν ἐπισχὼν τὴν εὐχέρειαν τῶν εἰς ἀγϑρωπον 

δἀδικούντων. οὕτως. ἄχρι καὶ τῶν ἀλόγων ζώων τὸ 

ἐπιεικὲς ἀπέτειγεν, ἵνα ἐν τοῖς ἀνομογενέσι ἀσκήσαν- 

τες. πολλῇ τινὶ περιουσίᾳ φιλανϑρωπίας ἐν. τοῖς ὃμο-- 

γενέσι | | - - χρησώμεϑα. 
ᾧ. 94. Οἱ δὲ καὶ περιλακτίζοντες τὰς γαστέρας 

τοπρὸ τῆς ἀποτέξεως ζώων- τινὼν ἵνα δὴ γάλακτι va... 

χκεχραμένην σάρκα ϑοινάζωνται τάφον τῶν κυοφορου- 
μένων τὴν eig γένεσιν κτισϑεῖσαν μήτραν πεποιήκασι, 

διαρρήδην τοῦ νομοϑέτου κελεύοντος, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἑψή-- 

σεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὑτοῦ". *)' μὴ γὰρ γι- 

Ἰρνέσθω ἣ τοῦ ζῶντος τροφὴ ἥδυσμα τοῦ ἀναιρεϑέν-. .— 

voc ζώου φησὶν ἢ σὰρξ, μηδὲ τὸ τῆς ζωῆς αἴτιον E 

συγεργὸν τῇ τοῦ σώματος καταναλώσει γινέσϑὼω. ὃ 

᾿ δὲ αὐτὸς νόμος διαγορεύει͵ βοῦν ἁλοῶντα μὴ φιμοῦν᾽" 

δεῖ γὰρ καὶ «τὸν ἐργάτην τροφῆς ἀξιοῦσϑαι" **)* 
Ρ, ἀπαγορεύει v& ἐν ταυτῷ κχαταζευγνύναι πρὸς ἄροτον * 

173yíc βοῦν καὶ ὄνον **), τάχα piv καὶ τοῦ περὶ τὰ ἢ 

. 5γ1 ζῶα ἀνοικείου στοχασάμενος, δηλῶν δ᾽ ἅμα μηδένα 

τῶν ἑτεροεϑνῶν ἀδικεῖν καὶ ὑπὸ. ζυγὸν ἄγειν οὐδὲν 

ἔχοντας αἰτιάσασϑαι ἢ ὅτι τὸ ἀλλογενὲς, ὕπερ ἐστὶν P. 

ἀναίτιον, μήτε κακίᾳ μήτε ἀπὸ κακίας δρμώμενον. 479. 

2δἐμοὶ δὲ δοκεῖ καὶ μηνύειν ἢ ἀλληγορία μὴ δεῖν ini-Pott, 

σης χκαϑαρῷ καὶ ἀκαϑάρτῴ, πιστῷ τε καὶ ἀπίστῳ 

τῆς τοῦ λόγου μεταδιδόναι γεωργίας, διότι τὸ μέν 

ἐστι καϑαρὸν ὃ βοῦς, ὄνος δὲ τῶν ἀχαϑάρτων λε- 

" λόγισται. A. 
30 $. 95. 4αψιλευόμενος δὲ τῇ φιλανϑρωπίᾳ ὃ 

χρηστὸς λόγος μηδὲ ὅσα τῆς ἡμέρου ὕλης ἐστὶ T), 

eise 

»π δα... 

*) Deuteron. 14, 21. 55) Τρ, 25, 4. 1 Timoth. - 
5, 8, cll, Luc. 10, 7. Math, 10, 10. ***) Deuteon. - 

22,10. Ὁ) Cf. lbid. v. 29. 19 sq. u^ 
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δενδροτομεῖν ταῦτω προσῆκον εἶναι διδάσχει, μηδὲ μὴν. 

κείρειν ἐπὶ λύμῃ στάχυν πρὸ τοῦ ϑερισμοῦ, ἀλλὰ μηδὲ 

συνόλως καρπὸν ἥμερον διαφϑείρειν μήτε τὸν γῆς μήτε 

οὐτὸν τῆς ψυχῆς, οὐδὲ γὰρ τὴν τῶν. πολεμίων χώραν. τέ- 

Suvew ἐᾷ. ναὶ μὴν καὶ γεωργικοὶ παρὰ τοῦ γόμου καὶ 

ταῦτα. ὠφέληνται, κελεύει γὰρ τὰ γεύφυτα τῶν δέν- 

᾿ς ὅρων ἐπὶ τριετίαν ἑξῆς τιϑηνεῖσθαι τάς τε περιττὰς 

ἐπιφύσεις ἀποτέμνοντας. ὑπὲρ τοῦ μὴ βαρυνόμενα 

πιέζεσϑαι. καὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ καταχερματιζομένης. τῆς 

τοτρόφῆς δὲ ἔνδειαν ἐξασϑενεῖν, γυροῦν τε καὶ 'πέρι-- 

σκάπτειν. ὡς μηδὲν παραβλαστάνον κωλύῃ τὴν. αὔξη. 

σιν. τόν τε καρπὸν οὐκ ἐᾷ δρέπεσϑαι. ἀτελῆ ἐξ ἅτε- 

λῶν, ἀλλὰ μετὰ “τριετίαν. ἔτει. τετάρτῳ καϑιερώσαντα, 

τὴν ἀπαρχὴν. τῷ ϑεῷ μετὰ τὸ τελεωϑῆναι τὸ δένδρον. 

16. ἢ. 96,. Εἴη. δ᾽. ἂν οὗτος ὃ τῆς γεωργίας τύπος 

διδασκαλίας τρύπος, διδάσκων δεῖν. τὰς παραφύσεις 

τῶν. ἁμαρτιῶν ἐπικόπτειν χαὶ τὰς συναναϑαλλούσας 

τῷ γονίμῳ καρπῷ ματαίας τῆς ἐννοίας móuc, ἔστ᾽ 

- àv τελειωϑῇ καὶ βέβαιον γένηται τὸ ἔρνος τῆς πίστεως. 

“ἠοτῷ τὲ γὰρ τετάρτῳ ἔτει; ἐπεὶ καὶ χρόνου χρεία τῷ 

κατηχουμένῳ βεβαίως, D τετρὰς τῶν. ἀρετῶν καϑιεροῦ-. 

- ται τῷ ϑεῷ τῆς τρίτης ἤδη͵ μόνης συναπτούσης ἐπὶ: 

τὴν τοῦ κυρίου τετάρτην ὑπόστασιν. ϑυσίω δὲ αἷ- 

᾿γέσεως ὑπὲρ. ὁλοκαυτώματα" «οὗτος γάρ σοι", φησὶ, 

25 δίδωσιν ἰσχὺν ποιῆσαι δύναμιν ἢ. ἐὰν δὲ φωτισϑῇ P. 

σοὶ τὰ πράγματα λαβὼν καὶ χτησάμενος ἰσχὺν 480. 

ἐν γνώσει ποίει δύναμιν. ἐμφαίνει yàg διὰ. vobrcoy Pott. 

τά τε ἀγαϑὰ τάς τε δωρεὰς παρὰ τοῦ ϑεοῦ χορη- 

γεῖσϑαι, καὶ δεῖν ἡμᾶς διακόνους γενομένους τῆς 

᾿βυϑείας χάριτος σπείρειν τὰς τοῦ ϑεοῦ εὐποιίας καὶ 

τοὺς πλησιάζοντας χατασχευάζειν καλούς τε καὶ ἀγα- 

ϑοὺς, ἵνα ὡς ὅτι μάλιστα ὃ μὲν σώφρων τοὺς ἐγκρα-: c 

τεῖς, ὃ δὲ ἀνδρεῖος τοὺς" γενναίους συνετούς τὲ ὃ 

φρόνιμος καὶ δίκαιος τοὺς δικαίους ἐκτελῇ. 

*) Deuteron. 8, 18. . Wow 

Clement, lex. vol, II. * 0 

΄ 
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RT Ἢ Cap. XIX. 

$. 97. Οὗτός ἐστιν ὃ κατ' ifyo καὶ ὁμοίωσιν Ó 
γνωστικὸς 0 μιμούμενος τὸν ϑεὸν καϑόσον͵ οἷόν τε, 
᾿μηδὲν παραλιπὼν τῶν εἰς τὴν ἐνδεχομένην διεοίωσιν, 
δἐγχρατευόμενος, ὑπομένων, δικαίως βιοὺς, "βασιλεύων 
τῶν ποαϑῶν, μεταδιδοὺς ὧν ἔχει, ὡς οἷός τέ. ἐστιν 
εὐεργετῶν. καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ." οὗτος «ἰέγιστος", 
φησὶν, ὦ ἐν τῇ ̓βασιλείᾳ ὃς ἂν ποιῇ καὶ διδάσκη" sj 
μιμούμενος τὸν. ϑεὸν τῷ παραπλήσια χαρίζεσθαι; ; X0t- - 

10voq eec γὰρ Gt τοῦ ᾿ϑεοῦ δωρεαί. «ὃς δ᾽ ἂν ἐγ- 
χειρῇ, τι πράσσειν μεϑ' ὑπερηφανίας, τὸν ϑεὸν παρο- 
ξύνει" Ra) φησίν" ἀλαζονεία - γὰρ, ψυχῆς ἐστὶ καχία, 
&g ἧς xol τῶν ἄλλων κακιῶν μετανοεῖν κελεύει ἅρ- 
μοζομένοις τὸν βίον ἐξ ̓ ἀγαρμοστίας πρὸς τὴν ἀμείνω 

τόμεταβολὴν διὰ τῶν τριῶν τούτων, ᾿ στύματος, οὐ δ 
χειρῶν. 

y 98. Σύμβολον 9 ἂν εἴη ταῦτα πράξεως “μὲν 
αἱ χεῖρες, βουλῆς δὲ ἢ καρδία καὶ λόγου στόμα. 
xac οὖν A τῶν μετανοούντων. εἴρηται τὸ λόγιον 

20/xéivo* «τὸν ϑεὸν εἵλου σήμερον, εἴναί σου ϑεὸν, καὶ 
κύριος. dAeró σε σήμερον γενέσϑαι. λαὸν αὐτῷ" es). P. 
τὸν γὰρ σπεύδοντα ϑεραπεύειν τὸ ὃν οἰκέτην Ürra481. 
ἐξοικειοῦται ὃ ϑεός: κἂν εἷς E τὸν ἀριϑχιὸν, à Ἰσήςϑοτι. 
τῷ "λαῷ τετίμηται, μέρος γὰρ ὧν τοῦ λαοῦ εσυμπλη- 

᾿αϑρωτικὸς αὐτοῦ γίνεται ἀποκατασταϑεὶς ἐξ οὗ ἦν, χα- 
λεῖται δὲ χαὶ ἐκ μέρους. τὸ πᾶν. αὕτη δὲ ἢ εὐγένεια, 
ἐν τῷ ἐλέοϑαι καὶ συνασκῆσαι τὰ κάλλιστα διαδείς- 
κγυταῖ, ἐπεὶ τί τὸν Ay. ὠφέλησεν. ἣ τοιαύτη αὐτοῦ 
εὐγένεια; πατὴρ δὲ αὐτοῦ ϑγητὸς οὐδεὶς, αὐτὸς γὰρ 

βρἀνϑρώπων τῶν ἐν γενέσει, πὰτήρ. τὰ μὲν αἰσχρὰ οὗ- 
τὸς προϑύμως ἑἵλετο ἑπόμενος τῇ γυναικὶ, τῶν δὲ 

5) Matth. 5, 19. 55) Numer. 15, 30. 559) Deuteron. 
26, 17 sq. 
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ἀληϑῶν καὶ καλῶν. ἠμέλησεν, ἐφ᾽ οἷς ϑνητὸν ἀϑανά- 
vOv βίον, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς τέλος ἀνθυπηλλάξατο. ὁ 

$499. Νῶε δὲ ὃ᾽ μὴ οὕτω γενόμενος ὡς 0 ̓ δὰμ 
ἐπισκοπῇ ϑείᾳ διασώζεται, φέρων. γὰρ αὐτὸν ἀνέϑηκε 

ὅτῷ ϑεῷ. τόν τε: βραὰμ ἐκ τριῶν παιδοποιηδάμενον . 

- γυναιχῶν οὐ δὲ ἡδονῆς ἀπόλαυσιν, δὲ ἐλπίδα δὲ οἷ — 
qot τοῦ πληϑῦναι τὸ γένος ἐν ἀρχῇ εἷς μόνος διαδέ- 
χεται κληρονόμος τῶν πατρῴων ἀγαθῶν, οἱ δὲ ἄλλοι 
διῳχίσϑησαν τῆς συγγενείας, ἔκ τε αὐτοῦ διδύμων ᾿ 

τθγενομένων ὃ νεώτερος χληθονομεῖ εὐάρεστος τῷ πατρὶ 
γενόμενος, καὶ τὰς εὐχὰς λαμβάνει, δουλεύει δὲ ὃ 
πρεσβύτερος αὐτῷ" ἀγαϑὸν γὰρ μέγιστον τῷ φαύλῳ 
τὸ μὴ αὐτεξούσιον. ἢ δὲ οἰχονομία αὕτη καὶ προ-! 
φητικὴ καὶ τυπιχή. ὅτι δὲ. τοῦ σοφοῦ πάντα ἐστὶ 

τὐσαφῶς μηνύξι λέγων, διότι ἠλέησέν ue ὃ. ϑεὸς, ἔστι Ρ. 

μοὶ πάντα ἢ). ἑνὸς γὰρ δεῖν ὀρέγεσθαι διδάσκει δὲ 482. 
οὗ τὰ πάντα γέγονεν καὶ τοῖς ἀξίοις τὰ ἐπηγγελμέναθοιι. 

᾿ψέμεται, 
| $. 100. Κληρονόμον οὖν τὸν σπουδαῖον γενόμενον 

BENZ βασιλείας συμπολίτην διὰ τῆς ϑείας σοφίας ἄνα- 

γράφει καὶ τῶν πάλαι δικαίων τῶν κατὰ τὸν νόμον καὶ 
πρὸ vüuov vouipitoc βεβιωκότων ὧν αι πράξεὶς νόμοι“ 

γεγόνασιν εἰς ἡμᾶς. πάλιν. τε αὖ βασιλέα τὸν σορὸν 

διδάσκων τυὺς μὴ ὁμοφύλους ποιεῖ λέγοντας αὐτῷ, 
D ' - higher! C om 3529 xi 20. , 

25, βασιλεὺς παρὰ ϑεοῦ σὺ cv ἡμῖν εἴ ). ἐϑελουσίῳ' 

OP.yvong τῶν ἀρχομένων διὰ «ζῆλον ἀρετῆς ὑπαχουδγ- 

17άτων τῷ σπουδαίῳ. Πλάτων δὲ ὃ φιλοσύφος εὐδᾶι- 
Βγ!ρι μονίας τέλος τιϑέμενος ὁμοίωσιν ϑεῷ φησὶν αὐτὴν 

ἧς εἶναι κατὰ τὸ δυνατὸν, εἴτε καὶ συνδραμιών πῶς TQ 

ϑοδόγματι τοῦ γόμου---- αἱ γὰρ μεγάλαι φύσεις καὶ yv- 

εἰὐαὶ παϑῶν. εὐστοχοῦσί πως περὶ τὴν ἀλήϑειαν, ὥς 

φήσιν ὃ Πυϑαγόρειος Φίλων và Ἰ]Πωὕσέως ἐξηγούμε:" 
γος ——, εἴτε καὶ παρὰ τινὰν τότε λογίων ἀναδιδαχϑεὶς 

ἅτε μαϑήσεως ἀεὶ διψῶν. φησὶ γὰρ ὃ νόμος,  οπίσω᾽ 

᾿ 

*) Genes. 33, 11. 56) Ybid. v. 6. MP. 
^ dark, e: 

e. 
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κυρίου τοῦ ϑεοῦ ὑμῶν πορεύεσϑε χαὶ τὰς. ἐντολάς 
μου φυλάξετε" a). viv μὲν γὰρ ,ἐξομοίωσιν ὃ γόμος 
ἀχολουϑίαν ὀνομάζει , ἢ. δὲ τοιαύτη ἀχολουϑία κατὰ 
δύναμιν ἐξομοιοῖ" e «γίνεσθε" 2 φησὶν. ὃ κύριος 

5. εἰλεήμιονες καὶ οἰκτίρμονες ὡς ὃ Ἀσὐτὴν ὑμῶν. ὃ οὗ- 
θάγιος od i d ἐστίν" Ns 

y 101.. ᾿Εντεῦϑεν καὶ ot Στωϊκοὶ τὸ ἀκολούϑως 
τῇ φύσει ζῆν τέλος" εἶναι ἐδογμάτισαν τὸν ϑεὸν εἰς φύ- 
σιν μἱετονομάσαντες εὐπρεπῶς, «ἐπειδὴ ἢ 7 φύσις καὶ. εἰς 

τοφυτὰ χαὶ εἰς σπαρτὰ καὶ εἰς δένδρα καὶ εἰς λίϑους δια- 
τείνει. σαφῶς τοίνυν εἴρηται" εὔνδρες, κακοὶ οὐ δοοῦσι 
vóuoy, οἱ δὲ ἀγαπῶντες νόμον προβάλλουσιν ἑαυτοῖς 
τεῖχος" 555), «σοφία γὰρ, «τανούργων ἐπιγνώσεται 
τὰς ὁδοὺς αὐτῆς, ἄνοια δὲ ἀ ἀφρόνων ἐν πλάνῃ" D ἐπὶ. 

1δτίνα γὰρ ἐπιβλέψω, ἀλλ' ἢ ἐπὶ τὸν πρᾷον. xai 100-483. 
χίον καὶ τρέμοντά μου τοὺς λόγους" ΤῊ; 7 προφητείαβοιι. 
λέγει... τριττὰ δὲ εἴδη φιλίας διδασκόμεϑα,. καὶ τού- 
TOY τὸ μὲν πρῶτον καὶ ἄριστον τὸ κατ "ἀρετὴν, 
στερρὰ γὰρ 3 ἐχ λόγου ἀγάπη. τὸ δὲ δεύτερον καὶ 

20uécov xaT. ἀμοιβὴν, κοινωνικὸν δὲ τοῦτο xol μετα-- 

δοτιχὸν καὶ βιωφελὲς, κοιγὴ γὰρ 5 ἐκ χάριτος φιλία. 
τὸ δὲ ὕστατον καὶ τρίτον 3; ἡμεῖς μὲν τὸ ἐκ συνηθείας 
φαμὲν, οἱ δὲ τὸ καϑ' ἡδονὴν τρεπτὸν χαὶ μεταβλητόν. 

$. 102.. Καί μοι. δοκεῖ παγκάλως “ππόδαμος L 
26 Πυϑαγύόρειος “ράφειν" E φιλιᾶν ἅ μὲν ἐξ ἐπιστά-. 
μας ϑεῶν, ἃ δ᾽ ἐκ 'παροχᾶς ἀνθρώπων, & δὲ ἐΐ 
ἁδονᾶς ζώων". ὶ οὐκοῦν 1 μέν τίς ἐστι φιλοσόφου φι- 
Ma, ἢ. δὲ ἀνϑρώπου, ἣ δὲ ζώου. τῷ γὰρ ὄντι εἰχὼν 
τοῦ ϑεοῦ ἄνθρωπος. εὐεργετῶν, ἐν ᾧ καὶ αὐτὸς εὐ- 

δθεργετεῖται, ὥσπερ γὰι ὃ κυβερνήτης ἅμα σώζει καὶ 
σώζεται. διὰ τοῦτο ὅταν τις αἰτῶν τύχῃ, οὐ φησὶ: 
τῷ διδόντι aac ἔδωκας’ , ἀλλὰ εκαλῶς εἴληφας" 
οὕτω λαμβάνει μὲν ὃ Ciis δίδωσι δὲ ὃ A wt isa 

5) Deuteron. 13, 4. *?) Luc. 6, 36. 5552) Prouerb. 
28, 4 sq. T Ibid. 14, 8. rl) lesai. 66, 2. 
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«δίύκαιοι ài οἰκτείρουσι καὶ ἐλεοῦσι" Se. ιχφηστοὶ δὲ. 
ἔσονται οἰκήτορες γῆς, ἄκακοι δὲ ὑπολειφϑήσονται 
ἐπ᾿ αὐτῆς, οἱ δὲ ,παραγομοῦντες ἐξολοϑρευϑήσονται 
ἀπὶ αὐτῆς᾽ ead, Hot δοχεῖ τὸν πιστὸν προμαντευό- 

ὅμεγος Ὅμηρος εἰρηκέναι, «δὸς φίλῳ" : ἐχϑρῷ δὲ Gu 
χουρήτέον Qro. μὴ μείνῃ ἐχϑρὸς, ἐπικουρίᾳ γὰρ 
εὔνοια μὲν συνδεῖται, λύεται δὲ exo Qu. ἀλλ εὐ χαὶ 
προϑυμία πρόχειται χαϑὸ ἐὰν ἔχῃ εὖ πρόσδεκτος, 
οὐ καϑὸ οὐκ ἔχει" οὐ. yog. a -ἄλλοις ἄνεσις, ἡμῖν δὲ 
θλῖψις, [27M ἐξ Ἰσότητος ἐν τῷ νῦν καιρῷ τ Tas καὶ 

τϑτὰ ἑξῆς, «ἐσκόρπισεν, ἔδωχεν τοῖς πένησιν, 7j δικαιῖο- 
; σύνη. αὐτοῦ, μένει εἰς τὸν αἰῶνα" Y) 7j “γραφὴ λέγει" 
τὸ yàg xaT εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν ὡς καὶ- πρόσϑεν. &- 
θήκαμεν, οὐ τὸ κατὰ σῶμα μηνύεται, οὐ γὰρ ϑέμις. 
ϑνητὸν ἀϑαγνάτῳ͵ ἐξομοιοῦσϑαι," ἀλλ᾽ ἢ κατὰ νοῦν. 

1δχαὶ λογισμὸν, ᾧ ? xol. τὴν πρὸς τὸ εὐεργετεῖν χαὶ τὴν 
πρὸς τὸ ἄρχειν ὁμοιότητα προσηκόντως 0 κύριος ἐν-- 

ji σφραγίζεται" οὐ γὰρ αἱ ἡγεμονίαι σωμάτων ποιότηδσιν, 
ἀλλὰ διανοίας κρίσεσι κατορϑοῦνται, βουλαῖς γὰρ P. 

ἀνδρῶν ὁσίων εὖ μὲν. οἰκοῦνται πόλεις, εὖ δ᾽ οἶχος.484. 
- Pott. 

. 20 i QAI XX. 

$. 103. Ἥ γε μὴν καρτερία καὶ αὐτὴ elc nir : 
ϑείαν ἐξομοίωσιν βιάζεται δὲ. ὑπομονῆς ἀπάϑειαν 

καρπουμένη, εἴ΄ τῳ ἔναυλα. τὰ ἐπὶ τὸν “Ἵνανίαν ἵστο-- 
ρούμενα. ὧν εἷς καὶ Δανιὴλ ὃ προφήτης ἦν ϑείας 

2όπίστεως πεπληρωμένος. Βαβυλῶνα ᾧχεὶ “Ιανιὴλ καϑά-. 

πέρ ὃ μὲν Lor τὰ Σόδομα, τὴν. ̓Χαλδαίωμ δὲ γῆν 
ὃ: "fon. ὃ uer ὀλίγον φίλος τοῦ Jod. κατήγαγεν 
οὖν εἰς ὔρυγμα ngo ἔμπλεων τὸν avi. 0 Ba: 

βυλωνίων βασιλεὺς, ἀγήγαγε δὲ αὑτὸν ἀβλαβῆ Ó ἁπάν-τ" 

-80rcv βασιλεὺς ὁ πιστὸς κύριος. ταύτην χτήσεται τὴν 
113 

| 5) Proverb.21, 26, .**) Ebid.2, 21 54. ***) 1 Corinth. 
. 8, 12 sq. T) Ps. 112, 9. ἮΝ 
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᾿ ὑπομονὴν ὃ γνωστικὸς ἦ γνωστικὸς, εὐλογήσει πειρα- 
ζόμενος ὡς ὃ γενναῖος Ἰὼβ, ὡς ᾿Ιωνᾶς εὔξεται κατα- 
πινόμενος ὑπὸ χήτους: : τὴ 

δ. 104. Καὶ ἢ πίστις -αὐτὸν ἀποκαταστήσει Νι- 

δγευίταις προφητεύοντα, κἂν μετὰ λεόντων καϑειρχϑῇ, 

ἡμερώσει τὰ ϑηρία, κἂν εἰς πῦρ ἐμιβληϑῇ, δροσισϑή- 

σεται, ἀλλ᾿ οὐκ ἐχπυρωϑήσεται, μαρτυρήσει νύχτωρ, 

μαρτυρήσει ue! ἡμέραν, iv λόγῳ, ἐν βίῳ, ἐν τρόπῳ 
μαρτυρήσει" σύγοιχος ἐν τῷ κυρίῳ, δαριστῆς τὲ καὶ 

τοσυνέστιος κατὰ τὸ πνεῦμα διαμένει καϑαρὸς μὲν τὴν 

"σάρκα, καϑαρὸς δὲ τὴν καρδίαν, ἡγιασμένος τὸν λό- 

γον. « κόσμος τούτῳ", φησὶν, ἐσταύρωται καὶ 
αὐτὸς τῷ κύσμῳ" ) οὗτος τὸν σταυρὸν τοῦ cur 
τῆρος περιφέρων ἕπετζαι κυρίῳ uev ἴχνιον ὥστε ϑεὸς 

150yioc ἁγίων γενόμενος. ι , 
ῖ & 106. Πάσης τοίνυν ἀρετῆς μεμνημένος ὃ 

ϑεῖος νόμος ἀλείφει μάλιστα τὸν ἄνϑρωπον ἐπὶ τὴν 

ἐγκράτειαν, θεμέλιον ἀρετῶν κατατιϑέμενος ταύτην, 

* χαὶ - δὴ προπαιδεύει ἡμᾶς εἷς τὴν περιποίησιν τῆς 

2οἐγκρατείας ἀπὸ τῆς τῶν ζώων χρήσεως ἀπαγορεύων 
μεταλαμβάνειν τῶν ὅσα φύσει πίονα καϑάπερ τὸ τῶν 

συῶν γένος εὐσαρκότατον τυγχάνον, τρυφητιῶσι γὰρ 

ἣ τοιαύτη χρῆσις χορηγεῖται. λέγεται γοῦν τινὰ τῶν 

φιλοσοφούντων ἐτυμολογοῦντα τὴν ὃν ϑῦν εἶναι φά- 

2ὅναι, ὡς εἷς ϑύσιν καὶ σφαγὴν μόνον ἐπιτήδειον, δὲ- 
δόσϑαι γὰρ τῷδε τῷ ζώῳ ψυχὴν πρὸς οὐδὲν ἕτερον 

ἢ ἕνεκα τοῦ τὰς σάρκας σφριγᾶν. τῶν re ἰχϑύων.. 
δμοίως ἀπηγόρευσε μεταλαμβάνειν στέλλων ἡμῶν τὰς. 
ἐπιϑυμίας ἐκείνων οἷς μήτε πτερύγια μήτε λεπίδες. 

8θεἰσὶν, tbcagxie γὰρ καὶ πιότητι τῶν ἄλλων ἰχϑύων 
Ρ. οὗτοι διαφέρουσιν. ι: m. 
175 . $.106. Ἐντεῦϑεν οἶμαι καὶ τὰς τελετὰς οὗ εἰό-Ῥ, 

5.1 γων τινὼν ζώων ἀπαγορεύειν ἅπτεσϑαι, ἀλλ᾽ ἔστιν δ48ῦ 
καὶ τῶν καταϑυομένων ὑπεξείλετο τῆς χρήσεως μέρηϑοι 

C 

*) Gal. 6, 14. 
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δὲ αἰτίας. ἃς ἴσασιν oi μύσται, εἰ δὴ γαστρὸς xol 
τῶν ὑπὸ γαστέρα κρατητέον δῆλον ὡς ἄνωϑεν zagt- 
λήφαμεν παρὰ τοῦ κυρίου διὸ τοῦ 'γόμου τὴν ἐπιϑυ- 

à : μίαν ἐκκόπτειν. γένοιτο δ᾽ ἄν τελείως τοῦτο, εἰ 
ὅτοῦ ὑπεχκαύματος τῆς ἐπιϑυμίας τῆς ἡδονῆς λέγω, 
&vvztoxgíroc καταγνοίημέν. φασὶ δὲ αὐτῆς εἶναι τὴν 
ἔννοιαν κίνησιν λείαν καὶ προσηνῆ μετά τινος αἰσϑή- 
otc. ταύτῃ δουλεύοντα τὸν lMevéAeov μετὰ τὴν 
Ἰλίου ἅλωσιν φασὶν ὁρμήσαντα τὴν ' Ελένην ἀνελεῖν. 

τρῶς κακῶν τοσούτων αἰτίαν γενομένην, ὕμως οὐ κατι- 
σχῦσαι πρᾶξαι ἡττηϑέντα τῷ κάλλει δὲ οὗ ἐπὶ τὴν 
ἀνάμνησιν τῆς ἡδονῆς ἀφίχετα, Tone 

ᾧ. 107. “Ὅϑεν ἐπισκώπτοντες οἵ τραγῳδοποιοὶ᾽ 

ὀνειδιστικῶς ἐπεβόήσαν αὐτῷ, 
15 σὺ δ᾽ ὧς ἐσεῖδες μαστὸν ἐχβαλὼν ξίφος : 
^p? ἐδέξω, προδότιν αἰκάλλων κύνα. 
xol πάλιν" i 

δὰ ὁ δὰ PP, 2 ," e) ἄρ᾽ εἰς τὸ κάλλος ἐκκεχωφήηνται Sign; 
ἐγὼ δὲ ἀποδέχομαι τὸν ᾿“ντισϑέγην τὴν Αφροδί- 

2075» λέγοντα χἂν κατατοξεύσαιμι, εἰ λάβοιμι, ὅτι 
πολλὰς ἡμῶν καλὰς καὶ ἀγαθὰς γυναῖκας διέφϑειρεν᾽. 
τόν τε ἔρωτα κακίαν φησὶ φύσεως" ἧς ἥττους ὄντες oi 
κακοδαίμονες ϑεὸν τὴν όσον καλοῦσιν" δείκνυται γὰρ 

διὰ τούτων ἡττᾶσϑαι τοὺς ἀμαϑεστέρους δι ἄγνοιαν 
“δήδονῆς ἣν οὐ χρὴ προσίεσϑαι κἂν ϑεὸς λέγηται. 

τουτέστι κἂν ϑεόϑεν ἐπὶ τὴν τῆς παιδοποιίας χρείαν. 
δεδομένη τυγχάνῃ. καὶ δ, Ξενοφῶν ἄντικρυς κακίαν 

"λέγων τὴν ἡδονήν qnow* ὦ τλῆμον, τί δὲ σὺ ἀγα- 

ϑὺν οἶσϑα ἢ τί καλὸν σκοπεῖς; ἥτις οὐδὲ τὴν τῶν 

δοήδέων ἐπιϑυμίαν ἀναμένεις, πρὶν μὲν πεινῆν ἐσϑίουσαι, 
πρὶν δὲ διψῆν πίνουσα καὶ ἵνα μὲν ἡδέως φόγῃς 

s ὀψοποιοὺς μηχανωμένη, Tra δὲ ἡδέως πίνῃς otvovc 
τ "movers παρασκευάζῃ, καὶ τοῦ Ofgovc χιόνα περι-- 

αὐ ὐϑέουσα ζητεῖς, ἵνα δὲ κατακοιμηϑῇς ἡδέως οὐ μόνον Ῥ. 

' 3851üc χλίνας μαλϑαχὰς, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπόβαϑρα ταῖς480. 

κλί "bn. Pott." κλίγαις παρασκευάζῃ. ο 

) 
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$. 108. “Ὅϑεν ὡς ἔλεγεν Ἀρίστων" «πρὸς ὅλον | 
τὸ. τετράχορδον, ἡδονὴν, λύπην, φόβον,. ἐπιϑυμίαν, 
πολλῆς δεῖ τῆς “ἀσκήσεως καὶ μάχης, ἈΝ 

οὗτοι γὰρ, otrot καὶ διὰ σπλάγχνων ἐ ἔσω 
ὅ χωροῦσι, καὶ χυχῶδιν ἀνϑρώπων κέαρ. 
καὶ γὰρ τῶν σεμνῶν οἰομένων elvat τοὺς. ϑυμοὺς 7j 
ἡδονὴ. κηρίνους ποιεῖ χατὰ Πλάτωνα, ὅτι ἑκάστη 
ἡδονή τε χαὶ «λύπη προσπασσαλοῖ T. σιύματι τὴν ψυ- 
χὴν τοῦ γὲ μὴ ἀφορίζοντος καὶ ἀποσταυροῦντος. ἑαῦ- 

107óy τῶν παϑῶν. 49 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτοῦ", 
φησὶν. ὃ “κύριος, Nom αὐτὴν". Ἐγν ἤτοι Quyoxiov- 
voc ὑπὲρ τῆς σωτῆρος αὐτὴν" ἐπιδιδοὺς. ὡς. αὐτὸς 
ὑπὲρ ἡμῶν πεποίηκεν, ἢ ἀπολέσας αὐτὴν. ἐκ τῆς πρὸς 
τὸν συγήϑη βίον κοινωνίας. ἐὰν. γὰρ ἀπολῦσαι χαὶ 

τϑἀποστῆσαι καὶ ἀφορίσαι — τοῦτο. γὰρ. ὃ σταυρὸς σηπτι 
μιαίνει - τὴν. ψυχὴν éco τῆς ἐν τούτῳ τῷ ζῆν 
τέρψεώς τε καὶ ἡδονῆς, ἕξεις αὐτὴν ἐν. τῇ ἐλπίδι τῇ 
προσδοκωμένῃ εὑρημένην χαὶ ἀναπεπαυμένην.. 

$- 109. Εἴη δ᾽ ἂν τοῦτο μελέτη ϑανάἄτου, εἶ μόναις 
“ 20ταῖς, κατὰ φύσιν μεμετρημέναις, ὀρέξέεσι μηδὲν à ὑπερορι- - 

ζούσαις τῶν κατὰ φύσιν; ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἢ παρὰ φύσιν 
ἔνϑα τὸ. ἁμαρτητικὸν φύεται, ἀρχεῖσϑαι. βουλοίμεϑα. 
εἐνδύσασϑαι. οὺν δεῖ τὴν" πανοπλίαν τοῦ ϑεοῦ πρὸς. τὸ 
δύνασθαι ἡμᾶς στῆναι πρὸς᾽ τὰς μεϑοδείὰς τοῦ διαβό- 

2ὅλου" ") ἫΝ ἐπεὶ τὰ ὅπλα.τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σάρ-- Ἢ 
κικὰ, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ ϑεῶ, πρὸς καϑαίρεσιν ὁ ὀχυρωμά- 
τὼν λογισμοὺς καϑαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρό-- 
μένον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ ϑεοῦ,. χαὶ αἰχμαλωτίζοντες 
πᾶν γόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ" Ttg 

302«ióc qno ἀπόστολος. ἀνδρὸς δὴ χρεία ὅστις. Paus 
μαστῶς xai ἀσυγχύτως τοῖς πράγμασι χφήσεται. ἀφ᾽ 
ὧν τὰ πάϑη δρμᾶται, οἷον πλούτῳ. καὶ. πενίᾳ. xai P, 
δόξῃ καὶ ἀδοξίᾳ, ὑγείᾳ καὶ νόσῳ, ζωῇ. καὶ ϑαγάτῳ, 487} 

|J «Pott 

*) Matth, 10, 39. Marc. 8 85, Veo 1 
595) 2 Corinth. 10, 4 sq. 
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πόνῳ καὶ. ἡἠδδνῇ: ἵνα Ni ἀδιαφόρως τοῖς “διαφό- 
ροις χρήσωμαι, πολλῆς ἡμῖν δεῖ διαφορᾶς ἅτε προχε- 
καχωμένοις ἀσϑενείᾳ πολλῇ" xal προδιαστροφῇ χοκῆς 
ἀγωγῆς τε καὶ τροφῆς μετὰ Guadiac pode road i 

Sxücty. ^7 3 
e$ 110: Ὁ μὲν. οὖν ἁπλοῦς λόγος, τῆς. aed 

ἡμᾶς φιλοσοφίας τὰ ̓ πάϑη πώντα ἑγαπερείσμάτοι τῆς. 
ψυχῆς φησὶν “εἶναι τῆς μαλϑακῆς xol «εἰκούσης xvi 
οἷον ἐγαποσφραγίσματα τῶν πνευματικῶν δυνάμεων; 

1ὐπρὸς ἃς ἢ πάλη ἡμῖν. ἔργον γὰρ chu ταῖς κακούρ-"" 
(0 you δυνάμεσιν ἐνεργεῖν τι τῆς ἰδίας € ἕξεως παρ᾽ ἕχαστα 

πειρᾶσϑοαι εἰς τὸ χαταγωνίσασϑ' αι xoi ἐξιδιοποιήσασϑαι 

τοὺς ἀπειπαμένους αὗτάς. ἕπεται. δ᾽ εἰκότως. τοὺς pev 
καταπολαίεσθαι, ὅσοι δὲ ἀϑλητικώτερον" τὸν ἀγῶνα 

^ - 1δμεταχειρίζονται πάμμαχον ἀγωνισάμεναι καὶ péxt τοῦ 
τ στεφάνου ᾿χωρήσασαι αἱ προειρημέναι δυνάμεις d 

πολλῷ τῷ λύϑρῳ, τῦτε δὴ ἀπαυδῶσι ϑαυμάζουσαι 
τοὺς γικηφύρους. τῶν γὰρ κινουμένων ἃ pv καϑ' 

ὶ δρμὴν καὶ φαντασίαν κινεῖται, ὡς τὰ ζῶα, τὰ δὲ κατὰ 
2ομετάϑεσιν ὡς τὰ ἄψυχα. κινεῖσθαι δὲ καὶ τῶν ἀψύ-". 

: xov τὰ. “φυτὰ μεταβατικῶς φασὶν εἰς αὔξησιν, & τις 
αὐτοῖς. ἄψυχα εἶναι συγχω ἥσει. τὰ φυτὰ. 

* 411. "Esca μὲν οὖν ot λίϑοι, φύσεως. δὲ τὰ 
"φυτὰ, δρμῆς τε χαὶ φαντασίας τῶν τὲ αὖ δυεῖν" τῶν 

πριν ως καὶ τὰ ἄλογα μετέχει “ζῶα. ἢ "λογικὴ 
δὲ δύναμις ἰδία. οὖσα τῆς ἀνθρωπείας ψυχῆς. οὐχ 

᾿ς ὡσαύτως τοῖς ἀλόγοις ζώοις ὁρμᾶν. ὀφείλει, ἀλλὰ καὶ 

P. διακρίνειν τὰς φαντασίας καὶ μὴ συναποφέρεσϑαι 
176 αὐταῖς. αἱ τοίνυν δυνάμεις περὶ ὧν εἰρήκαμεν κάλλη 
Sylb. δόξας χαὶ μοιχείας xoi ἡδονὰς xoi τοιαύτας τινὰς 

P φαντασίας δελεαστικὰς προτείνουσι: ταῖς εὐεπιφόροις 
ψυχαῖς καϑάπερ οἱ ἀπελαύνοντες τὰ θρέμματα, θαλ- 
λοὺς πιροσιέντες, εἶτα “κατασοιρισάμεναι τοὺς ς μὴ. «δια- 

ΟΝ χρίγειν δυνηϑέντας- τὴν ἀληϑῆ ἀπὸ Ψεύδους ἡδονὴν 
m 35xod τὸ ἐπίκηρόν τε xol ἐφύβριστον ἀπὸ τοῖ ἁγίου κάλ- 
[- λους ἄγουσιν δουλωσάμεναι. ἑχάστη δὲ ἀπάτη ovv- 
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εχῶς ἐἰναπρβειδο μένα τῇ ψυχῇ. τὴν φαντασίαν ἐν αὐτῇ 

τυποῦται. κα δὴ. τὴν εἰχόνα ἔλαϑεν περιφέρουσω. 

τοῦ nóJovg. ἢ proe τῆς αἰτίας ἀπό τε τοῦ: δὲλέατος - 

καὶ τῆς ἡμῶν. συγκαταϑέσεως γινομένης. 
ὃ $. 112. Οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Βασιλείδην npocüzd- P. 

ματα. τὰ πάϑη καλεῖν εἰώϑασιν, πνεύματά τινὰ ταῦτοα488. 

καὶ οὐσίαν ὑπάρχειν προσηρτημένα τῇ λογική ψυχῇροιε. 

κατά. TUA. τάραχον καὶ σύγχυσιν ἀρχικὴν, ἄλλας τε 

αὖ πνευμάτων γόϑους καὶ ἑτερογενεῖς φύσεις προσεπίςς 

τοφύεσϑαι ταύταις; οἷον λύκου, πιϑήχου, jdosrog; τρά- 

yov, ὧν. τὰ ἰδιώματα περὶ τὴν ψυχὴν. φανταζόμενα 

τὰς ἐπιθυμίας: τῆς. ψυχῆς τοῖς ζώοις  ἐμφερῶς ἐξο-- 

μοιοῦν. λέγουσιν". "ὧν γὰρ ἰδιώματα φέρουσι y τούτων 

τὰ ἔργα γιμοῦνται, καὶ οὐ μόνον ταῖς - ὁρμαῖς, καὶ 

τοφαντασίαις τῶν ἀλόγων ζώων προσοικειοῦνται, ἀλλὰ" 

χαὶ φυτῶν κινήματα καὶ κάλλη: ζηλοῦσι διὰ τὸ καὶ 

φυτῶν ἰδιώματα προσηρτημένα φέρειν.. 
τς ᾧ. 118. Ἔχει δὲ xoi ἕξεως ἰδιώματα, οἷον ἀδά- 

τ μίάντος σχληθίαν. ΄ ἀλλὰ μὲν πρὸς τὸ. δόγμα τοῦτο 

Ὡοδιαλεξόμεϑα, ὕστερον; ὁπηνίχα. περὶ ψυχῆς διαλαμ-ι" 

βάνομεν, νῦν δὲ τοῦτο μόνον παρασημειωτέον, ὡς 
᾿δουρείου τινὸς ἵππου κατὰ τὸν ποιητικὸν μῦϑον, εἶ-- 

κόνω σώζει, ὃ. κατὰ Βασιλείδην ἄνθρωπος ἐν ἑνὶ σώ- 

ματι. τοσούτων πνευμάτων διαφόρων στρατὸν pe 

ϑόχολπισμένος. αὐτὸς γοῦν ὃ τοῦ ΞΒασιλείδου. υἱὸς, 

᾿Ισίδωρος ἐν τῷ. περὶ προσφυοῦς ψυχῆς συναισϑόμε- 

γος ̓  τοῦ δύγματος. οἷον. ἑὰυτοῦ κατηγορῶν γράφει 

κατὰ λέξιν: ἐὰν γάρ τινι πεῖσμα δῷς, ὅτι μὴ ἔστιν 

jj ψυχὴ. μονομερὴς, τῇ δὲ τῶν προσαρτημάτων" βίᾳ 

PU τῶν χειρόνων γίνεται πάϑη, πρόφασιν οὐ τὴν τυ-- 

᾿χοῦσαν ἕξουσιν οἱ μοχϑηροὶ τῶν ἀνϑρώπων λέγειν, 

ἐβιάσϑην, ἀπηνέχϑην, ἄκων ἔδρασα, μὴ βουλόμενος 

ἐνήργησα, vic : τῶν κακῶν ἐπιϑυμίας αὐτὸς ἡγησάμενος 

καὶ οὐ μαχεσάμενος ταῖς τῶν προσαρτημάτων βίαις. 

38 . $. 114, Za δὲ τῷ «λογιστικῷ χρείττονας γενο- 

μένους τῆς ἐλάττονος ἐν ἡμῖν. κτίσεως φανῆναι χρα- 



i 
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τοῦντας- δύο. γὰρ δὴ ψυχὰς ὑποτίϑεται. καὶ οὗτος 
ἐν ἡμῖν καϑάπερ, οἱ Πυϑαγόρειοι περὶ ὧν ,ὕστερον 
᾿ἐπισκεψόμεϑα. ἀλλὰ καὶ Οὐαλεντῖνος πρός τινὰς 
ἐπιστέλλων αὐταῖς λέξεδι γράφει περὶ τῶν προσαρ- 
ὁτημάτων" ἑἰς δέ: ἐστιν ἀγαϑὸς, οὗ παρρησίᾳ ἡ διὰ. 
τοῦ υἱοῦ φανέρωσις, καὶ δὲ αὐτοῦ μόνου δύναιτοά89.. 
ἂν E καρδία καϑαρὰ. γενέσϑαι παντὸς πονηφοῦθοίι. 
πνεύματος ἐξωϑουμένου τῆς καρδίας... πολλὰ γὰρ 
ἐνοικοῦντα αὐτῇ πνεύματα οὐχ ἐᾷ καϑαρεύειν, ἕκα- 

100r0v δὲ αὐτῶν τὰ ἴδια ἐκτελεῖ ἔργα 7 πολλαχῶς ἐνυ-- 
βριζόντων ,ἐπιϑυμίαις οὐ προσηκούσαις. καί μοι 
δοκεῖ ὅμοιόν τι πάσχειν τῷ πανδοχείῳ 1] καρδία" καὶ 
yàp. ἐχεῖνο “κατατιτρᾶταί τε καὶ ὀρύττεται καὶ πολ- 
λάκις. κόπρου 7 nune. ἀνϑφιρώπων ἀσελγῷς ᾿ ἐμμενόν- 

Ἴδτων xci μηδὲ uíay πρόνοιαν ποιουμένων τοῦ χωρίου, 
καϑάπερ ἀλλοτρίου καϑεστῶτος. τὸν τρόπον τοῦτον 
καὶ 4 καρδία μέχρι μὴ προνοίας τυγχάνει, ἀκάϑαρ- 
τος οὖσα, πολλῶν οὖσα «δαιμόνων οἰκητήριον, ἐπειδὰν 
δὲ ἐπισκέψηται αὐτὴν ὃ μόνος ἀγαϑὸς πατὴρ, ἡγία- 

200704. καὶ φωτὶ διαλάμπει, χαὶ οὕτω μακαρίζεται, ὃ 
. ἔχων τὴν τοιαύτην καρδίαν, ὅτι ὄψεται τὸν ϑεόν: 

$. 115. Τίς, οὖν ἢ αἰτία τοῦ μὴ προνοεῖσθαι, ἐξ 
ἀρχῆς τὴν τοιαύτην ψυχὴν, εἰπάτωσαν ἡμῖν. ἦτοι 
γὰρ οὐκ ἔστιν ἀξία --- xal, πῶς ὥσπερ ἐκ μετανοίας À 

ϑθπρύνοια πρόσεισιν αὐτῇ; em φῦσις σωζομένη ὡς αὖ- - 
τὸς βούλεται τυγχώνει xol ἀνάγκη ταύτην ἐξ ἀρχῆς 

διὰ συγγένειαν προνοουμένην μηδὲ μίαν παρείδδυσιν 

᾿ς τοῖς ἀκαϑάρτοις παρέχειν πνεύμασιν ἐκτὸς εἶ μὴ βια- 

- σϑιείη καὶ ἀσϑενὴς ἐλεγ χϑείη. ἐὰν γὰρ δῷ ̓ μετανοή- 

ϑύσασαν αὐτὴν ἐλέσϑαι τὰ κρείττω, τοῦτ᾽ ἐκεῖνος ἄκων 
ἐρεῖ ὅπερ ἢ παρ᾽ ἡμῖν ἀλήϑεια δογματίζει, ἐκ μετα- 

᾿ βολῆς πειϑηνίον, ἀλλ᾽ οὐχ ἐκ φύσεως, τὴν σωτηρίαν. 

ὥσπερ͵ γὰρ αἱ ἀναϑυμιάσεις οἵ τε γῆϑεν' αἵ τε ἀπὸ τελ-- 

μάτων εἷς ὁμίχλας συνίστανται καὶ γεφελώδεις συστρο- 

βοφὰς, οὕτως αἱ τῶν σαρκικῶν -ἐπιϑυμιῶν - εἀναδόσεις 
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" adyetloy προστρίβονται ψυχῇ δἀτοδκεδάνῥουθθα τὰ 

εἴδωλα τῆς ἡδονῆς ἐπίπροσϑεν τῆς “ψυχῆς. 
$. 116. ᾿Επισχοτοῦσι γοῦν. τῷ φωτὶ τῷ γοερῷ 

ἐπισπωμένης τῆ. ψυχῆς τὰς ἐκ τῆς ἐπιϑυμίας. ἀνα: 
δόσεις καὶ παχυνούσης. τὰς. συστροφὰς τῶν παϑῶν 
ἐνδελεχείῳ ἡδονῶν, χουσὸς δὲ ἀπὸ γῆς οὐκ αἴρεται. 
βῶλος, ἀλλ ἀφεψόμενος διυλίζεται, ἔπειτα καϑαρὺς 

- γενόμενος, χρυσὸς ἀκούει, γῆ bsc ae oireiode 
γὰρ καὶ δοϑήσεται ὑμῖν" *) τοῖς ἐξ ἑαυτῶν “ἑλέσθαι 

τὐτὰ κάλλιστα δυναμένοις λέγεται. ὅπως δ' ἡ ἡμεῖς. τοῦ δια- 
βόλου; "τὰς ἐνεργείας καὶ τὰ πγεύματα τὰ ἀχάϑαρτα εἰς 
τὴν i00 ἁμαρτωλοῦ ψυχὴν ἐπισπείρειν φαμὲν, ov μοι δεῖ 
πλειόνων λόγων παρφαϑεμένῳ μάρτυν τὸν ἀποστολικὸν 
Βα φγάβαν, 0-08 τῶν ἑβδομήκοντα ἦν καὶ συνεργὸς » 
tro Παύλου χατὰ λέξιν. δέ πῶς λέγοντα" E τοῦ P. 

ἡμᾶς σιιστεῦσαϊ τῷ 9 ἦν ἡμῶν τὸ οἰκητήριον 490. 
“τῆς “παρδίας, φϑαρτὸν χαὶ ἀσϑενὲς ἀληϑῶς οἴχοδο-Ῥοῖί, 
tóc : γαὺς διὰ" χειρὸς; ὅτι ἦν πλήρης μὲν εἰδωλο- ᾿ τ᾿ 

P. λατρείας καὶ ἦν οἶχος δαιμόνων διὰ τὸ ποιεῖν ὅσα Ἢ 
177 ἢ ἣν ἐναντία τῷ ϑεῷ à; n 

Sylb. . $& 117. Τὰς ἐνεργείας οὖν τὰς τοῖς δαιμονίοις 
καταλλήλους ἐπιτελεῖν “φησὶ τοὺς. ἁμαρτωλοὺς, οὐχὶ 
δὲ αὐτὰ τὰ πνεύματα, ἐν τῇ τοῦ ἀπίστου κατοιχεῖν 
ψυχῇ "λέγει. διὰ τοῦτο xol ἐπιφέρει" «τροσέχετε 

25/vo, ὃ vaóc. τοῦ κυρίου ἐνδύξως οἰκοδομηθῇ πὼς, μἰά- 
ϑὲτέ τε λαβόντες τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν" καὶ 
πίσαντες ἐπὶ τὸ ὄνομα γενώμεϑα χαινοὶ A πάλιν. ἐξ 
ἀρχῆς χτιζόμενοι᾽ . οὐ γὰρ ot δαίμιονες ἢ ἡμῶν ἀπελαύ-. 
vovrat, ἀλλ᾽ αἱ ἁμαρτίαι, φησὶν, ἀφίενται, ἃς ὁμοίως. 

ϑοῤ κείνοις ἐπιτελοῦμεν πρὶν ἢ πιστεῦσαι. εἰκότως οὖν 
ἀντέϑηκε τὰ ἐπιφερόμενα" du ἐν τῷ κατοιχητηρίῳ 
ἡμῶν. ἀληϑῶς ὃ ϑεὸς, χατοικεῖ ἐν ἡμῖν πὼς 6 λόγος 
αὐτοῦ τῆς “πίστεως, 5 χλῆσις. αὐτοῦ τῆς ἐπαγγελίας, 
5 σοφία τῶν διχαιωμάτων;, αἱ ἐντολαὶ τῆς διδαχῆς". 

*) Matth, 7, 7. 
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oido. ἐγὼ αἱρέσει. τινὶ ἐντυχὼν; καὶ ὃ ταύτης προϊστάμε- 
vog διὰ τῆς χρήσεως ἔφασκεντῆς ἡδονῆς ἡδονῇ μάχεσϑαι, 
αὐτομολῶν πρὸς ἠδ ovi διὰ προσποιητοῦ μάχης 0 yev- 
ναῖος οὗτος. γνωστικὸς, ἔφασχε γὰρ δὴ αὐτὸν καὶ γνω- 

- δστιχὸν. εἰναι 5. ἐπεὶ οὐδὲ μέγα “ἔλεγεν: τὸ ἀπέχεσθαι. 
s ἡδονῆς μὴ “πεπειδαμένον, ἐν αὐτῇ "δὲ γενόμενον: μὴ 

| 

|; 

^ χρατεῖσθαι, ὅϑεν γὐμνάζεσϑαι δὲ αὑτῆς à αὐτῇ» oii 
ᾧ. 118. ᾿Ἐλάνϑανεν δὲ ἑαυτὸν. ̓ κατασοφίζόμενος ὃ 0 

᾿ἄϑλιος τῇ φιληδόνῳ: τέχνῃ. ταύτῃ «δῆλον “οὖν. τῇ 
τοδόξῃ χαὶ “Ἵρίστισιπος ὃ Κυρηναῖος προσέβαλλεν᾽ τοῦ" 
τὴν ἀλήϑειαν. ιαὐχοῦντος σϑφιστοῦ.. ὀνειδιζόμενος. οὖν 
ἐπὶ τῷ συνεχῶς ὁμιλεῖν. vij ἑταίρᾳ τῇ Κορινϑέᾳ, € ἔχω" 
γὰρ. Ber. 1αΐδα- "καὶ οὔκ ἔχομαι ὑπὸ ἀὐτῆς" Ξ 
τοιοῦτοι δὲ xoi ot φάσκοντες ἑαυτοὺς ̓ Νικολάφῳ E7LÉ- 

150901 ἀπομνημόνευμά Ti τἀνδρὸς φέροντες ἐκ πάρι. 
“τροπῆς τὸ. δεῖν παραχρῆσιγαὶ τῇ, oux. &ÀX. ὃ ; év491. 
γενναῖος. χολούειν δεῖν ἐδήλου τάς τε: ἡδονὰς «ác τέροιι, 

᾿ἐπιϑυμίας," καὶ τῇ ἀσκήσει ταύτῃ καταμαραίνει»" τὰς 
β τῆς σαῤκὸς ὁρμάς τε καὶ ἐπιϑέσεις. οἱ δὲ elg: ἡδονὴν 
“2οεράγων δίκην ἐκχυϑέντες oiov ἐφυβρίζοντες. τῷ. σώ-᾿ 

ματι καϑηδυπαϑοῦσιν, οὐχ εἰδότες ὅ ὅτι τὸ μὲν ῥακοῦται 
: φύσει. δευστὸν. ὃν, ἢ “ψυχὴ δὲ αὐτῶν ἐν βορβόρῳ κα-- 
κίας κατορώρυκται δόγμα ἡδονῆς. αὐτῆς, οὐχὶ δὲ ἀνδρὸς 

᾿ ἀποστολικοῦ μεταδιωχόντων. τίνι γὰρ οὗτοι Ξαρδανα- 
-2όπάλλου διαφέρουσιν; οὗ τὸν βίον δηλοῖ τὸ ἐπίγραμμα" 

ταῦτ' ἔχω 000 ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ μετ᾽ ἔρωτος 
τέρπν -ἔπαϑον, τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια κεῖνα λέλειπται. 
«καὶ γὰρ ἐγὼ σποδύς εἶμι Νίνου μεγάλης βασιλεύσας. 

καϑύλου γὰρ ovx ἀναγκαῖον, 10 τῆς ἡδονῆς πᾶϑος, 
᾿δοἐπακολούϑημα δὲ χϑείαις τισὶ φυσικαῖς, πείνγ, δίψει, 

ῥίγει, γάμῳ... 
δ. 119. Εἰ γοῦν ταύτης dijo πιεῖν οἷόν TÉ ἦν 

ἢ τροφῆς προσίεσϑαι ἢ παιδοποιεῖν, ἐδείχϑη ὁ ἂν οὐδὲ 
᾿ς μία ἑτέρα χϑεία ταύτης. οὔτε γὰρ ἐνέργεια οὔτε διά- 
8όϑεσις οὐδὲ μὴν μέρος τι ἡμέτερον ἡδονὴ, ἄλλ ὑπουρ- 

γίας ἕνεκα nupij dev. εἷς τὸν βίον ὡὥὡσπέρ. τοὺς ἅλας 
Clement, “οχ, vol. IT. ̂  R 
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φασὶ: τῆς παραπέψεως τῆς" τροφῆς χάριν. ἡ δὲ ἃ ἀφηνιά- 
0000 καὶ τοῦ οἴκου κατακρατήσασα πρώτην ἐπιϑυμίαν 
γενγᾷ ἔφεσιν. καὶ ὄρεξιν οὖσαν ἄλογον τοῦ χεχαρισμένου 
αὐτῇ, καὶ τὸν ᾿Εσίκουρον τέλος εἴνοωι τοῦ φιλοσόφου 

ἀνέπεισε ϑέσϑαι τὴν ἡδονήν. ϑειάζει γοῦν σαρκὸς &b- P. 
σταϑὲς κατάστημα καὶ τὸ περὶ. ταύτης. πιστὸν ἔλπι-492.} 
Opto. τί γὰρ ἕτερον ἢ τρυφὴ ἢ φιλήδονος λιχνεία stu] Pott, 
πλεονασμὸς περίεργος πρὸς ἠδυπάϑειαν ἀνειμένων; ἐμι- 
φαντικῶς ὃ Διογένης € ἔν. τινε τραγῳδίᾳ γούψειᾳ 

10. οἱ τῆς ἀγάνδ ov xoi διεσκατωμένης 
τρυφῆς ὑφ᾽ ἡδοναῖσιν ἀχϑέντες. xéug 
πονεῖν. ϑέλοντες οὐδὲ βαιά. y. 

καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις ὅσα αἰσχρῶς ya εἴρηται, dva 
δὲ τῶν φιληδόνων. jéAQ T 

15. : $.120. Zi μοι δοκεῖ ϑείως δ νόμος ἀναγκαίως - 

gu φόβον ἐπαρτᾶν, D εὐλαβείᾳ καὶ προσοχῇ τὴν 
ἀμεριμνίαν ὃ φιλόσοφος χτήσηταί τε καὶ τηρήσῃ 
ἀδιάπτωτὸς τε Xl ἀναμάρτητος ἐν πᾶσι διαμένων- 
οὐ γὰρ ἄλλως εἰρήνη. καὶ ἐλευθερία περιγίνεται, ἢ 

20010 τῆς΄ ἀπαύστου καὶ ἀνγαπαύδήτου “πρὸς τὰς. τῶν — 

ποϑῶν ἡμῶν ἀντιμαχήσεως. οὗτοι “γὰρ ot ἀνταγωνι- 

σταὶ παχεῖς καὶ Ὀλυμπικοὶ σφηκῶν ὡς «εἰπεῖν εἰσὶ 

δριμύτεροι καὶ μάλιστα 3 ἡδονὴ 0v μόνον pue ἡμέ- 

ραν, ἀλλὰ καὶ νύχτωρ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐνυπνίοις μετὰ 

᾿φδγοητείας δελεαστικῶς ἐπιβουλεύουσα καὶ δάκνουσα. 

πῶς οὖν ἔτι δίκαιοι κατατρέχειν τοῦ νόμου Ἕλληνες 
φόβῳ. καὶ αὐτοὶ τὴν ἡδονὴν δουλοῦσθαι διδάσκον- 

τες; ὃ γοῦν “Σωκράτης φυλάσσεσϑαι κελεύει τὰ ἄνα- 

πείϑοντα μὴ πεινῶντας ἐσϑίέειν καὶ μὴ διψῶντας: πίνειν 

30x01 τὰ βλέμματα. καὶ τὰ φιλήματα. τῶν καλῶν ὡς χα- 

λεπώτερον σκορπίων καὶ φαλάγγων ἰὸν ἐνιέναι πεφυκότα. 

$- 121. Καὶ "vu érnc δὲ μανῆναι μᾶλλον 
ἢ ἡσϑῆναι αἱρεῖται, ὃ τε Θηβαῖος Κράτης" 

* τῶν δὲ, 

350701 ; 
χράτει ψυχῆς ἤϑει ἀγαλλομένη,. 
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EL οὔϑ᾽ ὑπὸ ἢ χρυσῶν Sefierutme οὔϑ᾽ vx ἐρώτων 
Ἣ “τηξιπόϑων, 
im iius ἔτι συνέμποροί εἶσι φιλύβρι. καὶ τὸ ὅλον ἐπιλέγει" 

᾿ἥδονῇ ἀνδραποδώδει ἀδούλωτον. καὶ, ἄκαμπτοι, usc P. 
5 | üDüvarov βασίλειαν ἐλευϑερίαν T ἀγαπῶσιν. 498. 

" οὗτος ἐν ἄλλοις εὐθυρρημόνως γράφει τῆς elg τὰ ἄφφο-Ῥοτι. 
δίσια ἀκατασχέτου δρμῆς κατάπλασμα εἶναι λιμὸν, 
εἰ δὲ μὴ, βρόχον. Ζήνωνι δὲ τῷ Στωϊκῷ τὴν. δι- 

. δασκχαλίαν ᾿μαρτυροῦσί καίτοι διασύφοντες᾽ οἱ jin, 
'140xol ὧδέ πως" 

φιλοσυφίαν κενὴν γὰρ οὗτος φιλοσοφεῖ" οὐ 
πεινῆν. διδάσκει. καὶ μιαϑητὰς λαμβάνει". 
εἷς ἄρτος, ὄψον᾽ ἰσχὰς;. ἐπιπιεῖν ὕδωρ. 
& 122. Πάντες δὴ οὔτοι οὐχ αἰσχύνοντιωι σα-- 

τόφῶς ὁμολογεῖν τὴν. ἐχ τῆς εὐλαβείας ὠφέλειαν, q. 
Ρ. δὲ ᾿ἀληϑὴς χαὶ οὔκ ἄλογος σοφία οὐ λόγοις᾽ ψιλοῖς 
418 καὶ ϑεσπίσμασι πεποιϑυῖα, ἀλλὰ σχεπαστηρίοις ἀτρώ- 
Sylb.zoi καὶ: μυστηρίοις δραστικοῖς ταῖς ϑείαις ἐντολαῖς 

συγγυμνασίᾳ τὲ καὶ συνασχήσει μελετῶσα ϑύναμιν 
209s(av κατὰ τὸ ἐμπνεόμενον μέρος. αὐτῆς ὑπὸ τοῦ 
"λόγου λαμβάνει. ἤδη. γοῦν καὶ τοῦ “ποιητικοῦ Zóg 
Te αἰγίδα. γράφουσι 
der, ἣν πέρι ἐπ πάντῃ. φόβος ἐστεφάνωται, 4 
iv δ᾽ "Epic, ἐν. δ᾽ Lun, ἐν δὲ χρυόεσσα ᾿Ιωχή" 

26 ἐν δέ τε Γ' οργείη κεφαλὴ, δεινοῖο πελώρου, 
δεινή τε σμερδνή τε, Zlióg τέρας αἰγιόχοιο *). 

$. 123. Τοῖς δὲ τὸ σωτήριον διορᾶν ὀρϑῶς 
E “δυναμένοις οὔκ οἶδα & τι φίλτερον φαγήσεται τῆς τε, 

“τσεμγότητος τοῦ vóuov καὶ τῆς ϑυγατρὸς αὑτοῦ εὑ-- 
᾿βολαβείας. ἀλλὰ γὰρ, ὅταν ὑπέρτονον. ἄδειν λέγηται 

ὥσπερ καὶ ὃ κύριος ἐπί τινας, Qvo. μή τινες τῶν ζη- 
λούντων αὐτὸν ἔχτονον xol ἀπόχορδον ἄσωσιν, οὕτως 
ἀκούω, οὐχ ὡς ὑπέρτονον, ἀλλὰ τοῖς μὴ βουλομένοις 

- ἀναλαβεῖν τὸν ϑεῖον poss τούτοις ὑπέρτογνον' τοῖς 

ME: 

5) Homer, Iliad, sz. v. 739 — 742. 

R 2 
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yàg ἀτόνοις καὶ ἀσϑενικοῖς τὸ μέτριον. ὑπέρτονον P. 
δοχεῖ, καὶ τοῖς ἀδίκοις ἀκροδίκαιον τὸ ἐπιβάλλον.494. 
ὅσους γὰρ διὰ τὸ φιλικῶς. πρὸς ἁμαρτίας ἔχειν 1j gvy-Pott. 

“γνώμη παρεισέρχεταὶν οὗτοι τὴν ἀλήϑειαν ἀπήνειαν ὕπο-- 
δλαμβάνουσιν xoi τὴν αὐστηρίαν. ἀποτομίαν; "καὶ ἄνη-: 
λεῆ τὸν μὴ συναμαρτάνοντα μηδὲ συγκατασπώμενον. : 

»$ 124. Εὖ γοῦν 39 τραγῳδία. ἐπὶ" τοῦ “Διδου 
ἄφει" " LONGO. rd E 

iplo δ᾽ οἷον ἥξεις" δαίμον. ὡς ἐρώμενον; ... 0 
10 ὃς οὔτε τοὐπιεικὲς οὔτε τὴν χάριν “τ 

3 » n 2 Y. LA. € M cR 
joe, μόνην δ᾽ ἔστεργε: viv ἁπλῷς Ober. oio 

καὶ yàg. & μηδέ πω: ποιεῖν. τὰ «μὴ προσταττόμενα 
ὑπὸ τοῦ νόμου οἷοί τέ ἐστε; ἀλλά vOv συνορῶντες ὡς - 
ὑποδείγματα ἡμῖν ἔκκειται κάλλιστα ἐν αὐτῷ tgége xoi 

τϑαὔξειν τὸν ἔρωτα. τῆς ἐλευϑερίας δυνάμεθα" xoi τῇδε 
ὠφελοίμεϑ' ἂν κατὰ δύναμιν 'προϑυμότεραν, τὰ μὲν" 
προκαλούμενοι; τὰ δὲ μιμούμενοι, τὰ δὲ χαὶ δυσωπού- . . 

μένοι. οὔτε γὰρ οἱ παλαιοὶ δίκαιοι κατὰ νόμον βιώσαν: 
τες ἀπὸ δρυὸς σαν παλαιφάτου οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης *), τῷ 

φογοῦν βουληϑῆναι γνησίως φιλοσοφεῖν ὅλους αὐτοὺς qs. 
ρόντες ἀνέϑεσαν τῷ ϑεῷ καὶ εἰς πίστιν ἐλογίσϑησαν. 

ᾧ. 120. Καλῶς ὃ Ζήνων ἐπὶ τῶν ᾿Ινδῶν ἔλεγεν 

vo. Ἰνδὸν παροπτώμεγον ἐθέλειν ἰδεῖν ἢ πάσας τὰς 

περὶ πόνου ἀποδείξεις μαϑεῖν. ἡμῖν δὲ ἄφϑονοι pg 

Ὡότύρων πηγαὶ ἑκάστης ἡμέρας ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν 
ϑεωρούμεναι παροπτωμένων ἀνασχινδυλευομένων, τὰς 

κεφαλὰς ἀποτεμγομένων. τούτους πάντας ὃ παρὰ 

τοῦ νόμου φόβος εἰς Χριστὸν παιδαγωγήσας συγήσκχησε 

τὸ εὐλαβὲς καὶ δὲ αἱμάτων ἐνδείκνυσθαι. | 0 ϑεὺὸς . 

βοἔστη ἐν συναγωγῇ ϑεῶν, ἐν μέσῳ δὲ ϑεοὺς διάκρι- 

γεῖ **). τίνας τούτους; τοὺς ἡδονῆς κρείττονας, τοὺς 

τῶν παϑῶν διαφέροντας, τοὺς ἕκαστον ὧν" πράσσου- 

σιν ἐπισταμένους, τοὺς γνωστικοὺς, τοὺς τοῦ κόὀσμοῦ 

μείζονας. καὶ πάλιν" ἐγὼ εἶπα, ϑεοί ἐστε καὶ υἱοὶ 

' 30 
B 

. *) Cf. Homer. Odyss. v. 163. 55) Psalm. 82, 1. 
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ὑψίστουι πάντες" .5)" τίσι λέγει. ὃ κύριος; τοῖς παραὶ- 
C3 A c T o€- Adds | s 

τουμένοις ὧς οἷόν τε πᾶν τὸ ἀνθρώπινον. καὶ Ó 
Y L fd pe " 

-. ἀπόστολος λέγει ὑμεῖς. γὰρ οὐκέτι ἐστὲ ἐν σαρκὶ, Ὁ. 

ο΄ 0A ἐν πνεύματι 35). καὶ πάλιν λέγει dv σωρκὶ üvrec495. 
Xd TJ PEE. : / 33" orit o y 22 NP 

δοὺ xarà σάρχὰ otouvivópsOu 77"). σὰρξ yagFott. 

xal. αἷμα βασιλείαν ϑὲοῦ κληρονομῆσαι οὔ δύγαται,. 

0002.5 φϑορὰ τὴν ἀφϑαρσίαν κληρονομεῖ T) ἰδοὺ οὐδὲ ἢ φϑορὰ τὴν ἀφϑαραίαν κληφρονομιεῖ T), ἰοὺ 
δὲ ὡς. ἄνθρωποι -ἀποϑνησκὲτε." CET) διλέγχων, ἡμᾶς 

τὸ πνεῦμα εἰρηκεν. τ io τὺ. | Sev Duos 

10 57$. 126. Χρὴ. τοίνυν. συγασκεῖν, αὑτοὺς εἰς. εὖ-- 
€ - Ἐν € ΙΣ ks 

 Adffeuxy av. ὑποπιπτόντων τοῖς πάϑεσι. φυγαδεύον- 
cac κατὰ τοὺς ὄντως, φιλοσόφους τὰ πασχητιῶντα τῶν 

"βρωμάτων καὶ τὴν παρὰ τὴν κοίτην ἔκλυτον ἄνεσιν 

καὶ viv τρυφὴν: καὶ τὰ εἰς τρυφὴν. πάϑη ἄλλοις εἶναι 
53 € om E Ὁ δὰ j - - 

154921ov βαρὺ, ἡμῖν δὲ οὐκέτι, δῶρον. γὰρ τοῦ ϑεοῦ.; 
3 ^ ῷ , 

- σωφοσύνη τὸ μέγιστον, αὐτὸς γὰρ εἴρηχεν, οὐ μή σξ 
Aube c Στ / 65 J 22 2) , 

. ἀγῶ, οὐδ᾽ οὐ μή σὲ ἐγκαταλείπω". Tr. ἄξων. κρί- 

dac διὰ τὴν γνησίαν αἵρεσιν. οὕτω τοίνυν ἡμᾶς εὖ- 
» ^ Put 5 n) " 3 á KA. c * 

«λαβῶς. -πρόσιέναι.. πειρωμένους. ᾿ἐχδέξεται. «ὃ. χρηστὸς 

20700 χυρίου ζυγὸς" ἐκ. πίστεως εἷς. πίστιν TED). évàc 
» "M i rs " mil: « c ^ 

iyw ov "κατὰ προκοπὴν ἐλαύνοντος ἕκαστον ἡμῶν EIN 

-σὡτήρίαν, ὅπως 0, προσήχων. τῆς «εὐδαιμονίας περιγέ-:" 
, iv i j " c Ν M re] 

act καρπός. γίνεται δὲ ἡ ἄσχησις κατὰ τὸν Kor. * 
e δὴ 4A C AAELAT. ) Mo: f dd 2 - P 

“Ἰπποκράτην, 60 μόνον. τοῦ (σώματος, . ἀλλὰ, καὶ τῆς 
, - €. y M 

, : 

φόψυχῆς ὑγίεια 40x VÉ πόγων, 
ato, ί τροφῆς: ^ 

El ἀρ, ἐπ ὙΌΣ, ελλγ σον, VEXONS UHNISQU O61 

(DTE ONE SC oM TR [FADA DE Un 

dias: Macc er dap: ARE o Code: 
(Qd spmi0 Maiol ὅλ cuo "WIS ow s nies 

Li , ^f c €: - NA OREL 

tx of 3e. Enlyovoog δὲ: ἐν vul πεινῆν» μηδὲ 
2 Qd Ὁ € um IN. ue o ug n 3. ) "ἃ, vr TN 

-ὐϑυρῆν, “μήτε ᾿διγοῦν riy "εὐδαιμονίᾷν τίϑέμενος. τὴν 

Ἰσόϑεον ἐπερώνησε᾽ φωγὴν ἀσεβῶς" eindv ἐν. «ταύτοιζ᾽ 
a" Y € 3 e i » Qe ς " à 

^ 80r» Zhi “πατρὶ μάχεσϑαι ὥσπερ δῶν. σκατοφόγων καὶ 
Mi ys M 

“ 

!7" s) Ῥω, 8), δ... 95) "Roman, 8; 9. ' 955) 1 Corinth. 
10, 3. 1 Ibid. 15, 50. - t1) "Psalm. 82, 7. Tti) Hebr.. 

.13, 5.. tii) Of. Mattb, 115 30. Roman. 1, 17. 
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οὐχὶ τῶν λογικῶν καὶ ̓φιλοδύφων τὴν μακαρίαν γίκην 
δογματίζων, τῶν γὰρ ἀπὸ τῆς ἡδονῆς ἀρχομένων, τούς 
τὲ Κυρηγαϊχοὺς εἴνγῶν xoi τὸν “Ἐπίκουρον, τούτους 
γὰρ τέλος εἶναι λέγειν διαρρήδην τὸ ἡδέως: ζῆν, cé 

ὅλειον δὲ ἀγαθὸν uóvov τὴν ἡδονὴν, 0 δὲ Ἐπίκουρος. 
καὶ τὴν. τῆς ἀλγηδόνος ὑπεξαίρεσιν. ἡδονὴν εἶναι λέγει, 

᾿ αἱρετὸν δὲ vat quoiw ὃ πρῶτον. ἐξ, ἑαυτοῦ ἐφ᾽. ἑαυτὸ 
ἐπισπᾶται, πάντως δηλονότι ἐν κινήσει: ὑπάρχον. «Ζ εἰ-- 
γόμαχος δὲ καὶ Καλλιφῶν τέλος εἴνγαι" ἔφασαν Uv 

1070 xa αὐτὸν᾽ ποιεῖν ἕνεκα τοῦ ἐπιτυγχάγειν ἡδονῆς" 
καὶ τυγχάνειν, 0 “τε “Ἱερώνυμος δ᾽ περιπατητικὸς P. 
τέλος μὲν εἶναι τὸ ̓ ἀοχλήτως. ζῆν, τελικὸν δὲ. ̓ἀγαϑὺνά496. 
μόνον τὴν εὐδαιμονίαν, καὶ Ζιόδωρος ὃ ὁμοίως ἀπῦΡοιι. 
τῆς αὐτῆς αἱρέσεως. γενόμενος. τέλος UPoroquiin enu τὸ 

16ἀοχλήτως καὶ καλῶς ζῆν. 0 57 AUi 

$. 128. ᾿Ἐπίκουρος μὲν οὖν καὶ ot Korb ἢ 
τὸ πρῶτον οἰκεῖόν 'φασιν ἡδονὴν. εἶναι, ἕνεκα γὰρ 
ἡδονῆς παρελϑοῦσα, φασὶν; ἢ ἀρετὴ ἡδονὴν ἐνεποίησε. 
κατὰ δὲ τοὺς περὶ “Καλλιφῶντα ἕνεκα μὲν τῆς ἦδος: 

Ρ γῆς παρεισῆλϑεν ἢ ἢ ἀρετὴ, χρόνῳ δὲ ὕστερον τὸ περὶ 
179 αὑτὴν χάλλος χατιδοῦσα ἰσότιμον. ἑαυτὴν, τῇ ἀρ- 
Sylb, , τουτέστι τῇ ἥδονῇ, παρέσχεν... οἱ δὲ περὶ τὸν 

"Αριστοτέλη τέλος ἀποδιδόαδιν' eve τὸ, ζῆν. κατ᾽ ἄρε- 
τὴν, οὔτε. δὲ Τὴν εὐδαιμονίαν οὔτε τὸ τέλος. παντὶ" 

: 2570 τὴν ἀρετὴν ἔχοντι παρεῖναι, βασανιζόμενον γὰρ 
καὶ τύχαις ἀβουλήτοις περιπίπτοντα τὸν σοφὸν χαὶ 
διὰ ταῦτα ἐκ τοῦ ζῆν ἀσμένως ἐθέλοντα διαφεύγειν 
μὴ; εἶναι “μήτε pta oLO Y μήτ! εὐδαίμονα, δεῖ γὰρ καὶ 
χρόνου. τινὸς τῇ. ἀρετῇ. οὐ: γὰρ ἐν μιᾷ. ἡμέρᾳ zreQu- 

βογίνεται ,: 4 xal ἐν. ζελείῳ συγίσταται » ἐπεὶ μὴ ἔστιν, 
ὥς" qaot; παῖς: «εὐδαίμων, ποτέ; τέλειος. δ᾽ "ἂν. elm. 
χρόνος ὃ ἀνϑρώπινος βίος. συ μπληροῦσϑαι, τοίνυν 
τὴν εὐδαμμιονίαν ex τῆς 1 τριγενείας, τῶν ἀγαϑῶν. οὔτ᾽ 
οὖν 6. πένης: οὔϑ᾽ δ. ἄδοξος, ἀλλ᾽ οὐδ'; ὃ φ. ἐπίεοαίν; 

35042! οὐδ᾽ ἂν οἰκέτης ἢ τις xut: αὐτούς: Ὁ 
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$..129. Πάλιν δ᾽ αὖ Ζήνων μὲν ὃ Στωϊκὸς τέξ 

τἰλοὸς ἡγεῖται τὸ καὶ ἀρετὴν ζῆν, Κλεάνθης δὲ τὸ 

εδμολοχουμένως τῇ φύσει ζῆν ἐν τῷ εὐλογιστεῖν; 0, ἐν P. 

τῇ τῶν κατὰ φύσιν, ἐκλογῇ κεῖσθαι διελάμβανεν.49. 

δῦ. τε ̓Αντίπατρος ὃ τούτου γνώριμος τὸ τέλος xeiz Pott. 

σϑαι ἐν τῷ διηνεκῶς καὶ ἀπαραβάτως ἐκλέγεσθαι μὲν - 

τὰ. κατὰ quu, ἀπεχλέγεσϑαι δὲ τὰ παρὰ. φύσιν 

ὑπολαμβάνει. ᾿ἡρχέδημός τε αὖ οὕτως ἐξηγεῖτο εἶναι 

τὸ τέλος ἐκλεγόμενος τὰ κατὰ φύσιν μέγιστα. καὶ κυ- 

τοριώτατα, οὐχ οἷόν τε ὄντα ὑπερβαίνειν. πρὸς τού-. 

τοις ἔτι Παναίτιος τὸ ζῆν κατὰ τὰς δεδομένας ἡμῖν 

ἐκ φύσεως ἀφορμὰς τέλος ἀπεφήνατο. ἐπὶ πᾶσί τε 

ὃ Ποσειδώνιος τὸ ζῆν 'ϑεωροῦντα τὴν τῶν ὅλῶν ἀλή- 

ϑειαν xoi τάξιν καὶ συγκατασκευάζοντα αὐτὴν κατὰ 

«ὁτὸ δυνατὸν, κατὰ μηδὲν ἀγόμενον ὑπὸ τοῦ ἀλόγου: 

μέρους τῆς ψυχῆς. τινὲς 'δὲ τῶν νεωτέρων “Στωϊκῶν 

οὕτως ἀπέδοσαν τέλος εἶναι; τὸ ζῆν ἀκολούϑως τῇ 

τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῇ. τί δή σοι ᾿ἡφρίστωνα xu- 

- χἀλέγοιμι; τέλος οὗτος εἶναι τὴν ἀδιαφορίαν ἔφη; τὸ. 

“οδὲ ἀδιάφορον ἁπλῶς ἀδιάφορον ἀπολείπει." jos 

ἩΗρειλλου. εἰς μέσον παράγοιμι; τὸ κατ ἐπιστήμην ζῆν. 

τέλος εἶναι τίϑησιν Ἥριλλος. τοὺς γὰρ" ἐκ. τῆς ado 

« δημίας νεωτέρους ἀξιοῦσί τινες τέλος ἀποδιδόναι τὴν 

, ἀσφαλῆ πρὸς τὰς φαντασίας ἀποχήν. γαὶ μὴν «“10-- 

25xoc ὃ περιπατητικὸς τὴν ἀληϑινὴν χαρὰν τῆς ψυχῆς 

Δέλος ἔλεγεν" εἶναι, ὡς υἀεύκιμοξ τὴν ἐπὶ τοῖς καλοῖς. 

à Κριτόλαος δὲν δ᾽ καὶ αὐτὸς περιπατητικὸς τελειότητα!" 

ἔλεγεν κατὰ φύσιν εὐροοῦντος βίου, τὴν. ἐκ τῶν τριῶν 

γενῶν συμπλήρουμένην προγονικὴν τελειότητα μηνύων. 

80 . ᾧ.180.. ᾿Οὔχουν ἐπὶ τούτοις ἀρκουμένους κατα- - 

εὐ παυστέον, φιλοτιμητέον “δὲ ὡς ἔνι μάλιστα καὶ τὰ 

οὐ πρὸς τῶν φυσιχῶν. δογματιζόμενα περὶ τοῦ προκει-οϊ, 

μένου παραϑέσϑαι. ᾿ἠναξαγόραν μὲν γὰρ τὸν Κλα- 

ζομένιον τὴν ᾿ϑεωρίαν φάναι τοῦ βίου τέλὸς εἶναι καὶ 

βύτὴν ἀπὸ ταύτης ἐλευθερίαν λέγουσιν, Ἡράκλειτόν τε 

τὺν Ἐφέσιον τὴν "εὐαρέστησι. Πυθαγόραν "δὲ ὃ 

es 

' 
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Ποντικὸς Ἡρακλείδης ἱστορεῖ. τὴν ἐπιστήμην. τῆς τε-Ῥ, 

«λειότητος. τῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς εὐδαιμονίαν :eivai498. εὐ παραδεδιυκέναι. ἀλλὰ καὶ οἱ ̓ “ἡβδηρῖται τέλος ogg Pott. εὐ ἐκεῖν διδάσκουσιν, “]ἡμόκριτος" μὲν" ἐν τῷ περὶ τέλους. 
᾿διὴν εὐθυμίαν, ἣν καὶ εὐεστὼ: προσηγόρευσεν, χαὶ πολλάκις ἐπιλέγει: τέρψις. γὰρ καὶ" ἀτερπίῃ οὖρος : 
τιῶν σπεριηχμακότωνγ". “Ἑκαταῖος δὲ αὐτάφχειαν, χαὶ δὴ ̓ ἠπολλόδοτος ὃ Κυζικηνὸς τὴν ψυχαγωγίαν, καϑά- 
πὲρ Ναυσιφάνης τὴν ἀκαταπληξίαν.. ταύτην yàp ἔφη 1070: ΖΙημοχρίτου ἀϑαμβίην λέγεσϑαι.. ἔτι πρὸς τού- ^ 
τοῖς Zlióviuoc τὴν παντέλειαν τῶν ἀγαθῶν ἣν εὐεστὼ. 
προσαγορεύεσθαι τέλος ἀπέφηνεν. my "vriod£rgg 
pev τὴν ἀτυφίαν, οἱ δὲ χΑνγιχέρειοι καλούμενοι ἐκ 
τῆς Κυρηναϊκῆς διαδοχῆς τοῦ μὲν ὅλου βίου “τέλος 15οὐδὲν ὡρισμένον ἔταξαν, ἑκάστης δὲ πράξεως ἴδιον." ὑπάρχείν τέλος τὴν ἐκ τῆς πράξειος περιγινομέγην 

᾿ἤδονήν. οὗτοι oi Κυρηναϊκοὶ τὸν ὅρον τῆς ἡδογῆς 
᾿Επικούρου, τουτέστι τὴν τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσιν, 
ἀϑετοῦσιν; νεκροῦ κατάστασιν ἀποχαλοῦντες, χαίρειν, γὰρ 

2οἡμᾶς μὴ μόνον ἐπὶ ἥδογαῖς, ἀλλὰ xoi ἐπὶ ὁμιλίαις xdi ^ ἐπὶ φιλοτιμέκις. δ΄ δὲ ᾿Επίκουρος πᾶσαν χαρὰν τῆς 
ψυχῆς οἴεται. ἐπὶ “πρωτοπαϑούσῃ᾽ τῇ Pp AE 

" 

m 
SOC. yiercotisot - ΕΣ 5 - 23 

is ς΄ t A x TT . Cap. XXI ν ἀγγ 
" ae ed A a ; ΧΗ Cty παι τι 

1 t 

YU 

/ Ὁ d : AMICYNTISORTX ὦ οὐ δ 
το λυ, 431. Ὃ τε ΠΠητρόδωρος ἐν τῷ" περὶ τοῦ. μεί- 

2όζονα, εἶναι τὴν. παρ᾽ ἡμᾶς αἰτίαν πρὸς εὐδαιμονίαν τῆς 
x τῶν πραγμάτων" dyador φησὶ; ψυχῆς τέ ἄλλο 
ἢ τὸ σαρκὸς εὐσταϑὲς κατάστημα “καὶ τὸ περὶ ταύτης 
πιστὸν. ἔλπισμα;" ναὶ μὴν. Πλάτων ὃ φιλόσοφὸς. διττὸμ, 
&lvót τὸ τέλος φησὶν, τὸ χεὲν, μεϑέχτόν τε χαὶ πρῶτον ἐνά99.. ᾿8θαὐτοῖς ὑπάρχον τοῖς elüsctvy ὃ δὴ καὶ τἀγαϑὸν' τιρού-Ῥοιι, ᾿ογθμάζει, τὸ δὲ μετέχον ἐχείγου καὶ τὴν ἀπ αὐτοῦ δεχό- 
ptevov ὁμοιότητα, 0 περὶ ἀνθρώπους γένεται τοὺς μετά.- 
ποιουμένους ἀρετῆς v& καὶ dic ἀληϑοῦς φιλοσοφίας." 
διὸ xal Κλεάγϑης ἐν τῷ. δευτέρῳ 'περὶ ᾿ἥδονῆς τὸν 
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τξωχἄτην" φησὶ παρ᾿, ἔλαστα “διδάσκειν; ὡς" ὃ αὐτὸς 
δίκαιός τε καὶ: εὐδαίμων "ἀνὴρ καὶ "τῷ" πρώτῷ διε- 

λόντι τὸ δίκαιον ἀπὸ τοῦ συμφέροντος κατο ῥσι)αι ὡς 

ἀσεβέξ. τι ᾿πρᾶγκϊα: δεδρακχότι; ἀσεβεῖς «γὰρ τῷ: ὄντι οἱ 

Sr) συμιρέρον ἀπὸ" τοῦ κατὰ νόμον τχωρίζοντὲς. Qv 

τὸς δὲ ὃ Πλάτωγ»τὴν ev0 αὐμονΐαν ττὸν εὖ; τὸν δαίμονα 

(o ἄχειν, δαίμονὰ "δὲ λέγεσθαι τὸ τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἤγεμο- 

2 ux0v;: τὴν δὲ εὐδαιμονίαν τὸ τὲ &óvaror» ἀγαθὸν καὶ 

— φληρέστατογ" λέγει. ὅτε δὲ βίον διϊολογούμενον καὶ σύμ-- 

10gpovov αὐτὴν “ἀποκαλεῖ, καὶ ἔσϑ' Ure τὸ καὶ ἀρετὴν 

τελειότατον; τοῦτο. δὲ ἔν: ἐπιστήμῃ τοῦ ἀγαθοῦ τίϑεται 

καὶ y ἐξομιοϊώσει τῇ. πρὸς τὸν. ϑεὸν, 'δμοίωσιν ἄπο- 

ΟΡ φαινόμενος "δίκαιον καὶ ὥσιον μετὰ φρονήσεως εἶναι. 

| 1883) γὰρ oy οὕτως τινὲς" τῶν ἡμετέρων τὸ μὲν κατ᾽ 

᾿5γι».εἰχόνώῳ εὐθέως κατὰ τὴν γένεσιν εἰληφέναι τὸν ἄν- 

Soror, τὸ χαϑ' ὁμοίωσιν δὲ ὕστερον κατὰ τὴν 

τελείωσιν, μέλλειν" ἀπολαμβάνειν ἐκδέχονται. « " 
H 

eto $4325. «Αὐτίκα ὃ Πλάτων τὴν ὁμοίωσιν ταύ-- 

τὴν μετὰ ταπεινοφροσύνης -ἔσεσϑαι τῷ ἐἐναρέτῳ. δι- 

᾿φοδάσκων ἐκεῖνό που ἑρμηνεύει, ͵ πᾶς ὃ "ταπεινῶν éav- 

τὸν ὑψωϑήσεται" ἢ). λέγεε. οὖν ἐν τοῖς νόμοις" ὦ μὲν 

δὴ ϑεὺς, “ὥσπερ καὶ ὃ παλαιὸς λόγος, ἀρχήν τε καὶ 
Δ᾽." ^ 

- μέσα καὶ τελευτὴν τῶν πάντων ἔχων εεὐϑεῖαν περαί- 

yer. κατὰ φύσιν περιπορευόμενος, τῷ δὲ αἰεὶ ξυνέπεται 

“δδίκὴ τῶν ἀπολειπομένων τοῦ. ϑείου γόμου τιμωρός". 

ὁρᾷς ὕπως. καὶ αὐτὸς εὐλάβειαν προσάγει τῷ ϑείῳ 

νόμῳ; ἐπιφέρει γοῦν" a6 ὃ μὲν εὐδαιμονήσειν μέλλων 

ἐχόμενος ξυνέπεται ταπεινὸς καὶ κεκοσμημένοςἷ. . εἶτα 

τούτοις τὰ ἀκόλουθα συνάψας καὶ τῷ “φόβῳ νουϑε- 

βοτήσας ἐπιφέρει" τίς οὖν δὴ πρᾶξις φίλη καὶ ἀκόλου- 

. o8 ϑεῷ; μία καὶ ἕνα λόγον ἔχουσα ἀρχαῖον, ὅτι τῷ - 

μὲν ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ὄντι μετρίῳ φίλον ἂν εἴη, τὰ δὲ 

ἄμετρα οὔτε ἀλλήλοις οὔτε τοῖς ἐμμέτροις. τὸν οὗν τῷ ἢ. 

NY ELTE 500. 
Pott. 

“- 4) Luc. 14, 11... 
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καὶ αὐτὸν. τοιοῦτόν ἀναγκαῖον. yivsoO ais. y 5108 
νυ δι 433. .Καὶ sarà. τοῦτον. δὴ τὸν λόγόν δ μὲν 

| σώφρων ἡμῶν ϑεῷ φίλος -τἰ ὅμοιος χάρ --- ὅ.τε μὴ σώ- 
ὄφρων ἀνόμοιός τε καὶ , διάφορος. τοῦτο ἀρχαῖον τεῖϑαε 
quoa τὸ δόγμα. τὴν ἐκ. τοῦ νόμου εἷς αὐτὸν ἥκουσαν 
διδασκαλίαν. ἠνίξατο, χἄν. τῷ ᾿Θεαιτήτῳ  τὰ-. κακὰ 
ἀμφὶ τὴν ϑνητὴν᾽ φύσιν καὶ τόνδε: τὸν τόπον: περίπο-- 
λεῖν ἐξ ἀνάγκης - δοὺς ἐπιφέρει" διὸ xol πειρᾶσϑαι 

τοχρὴ ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν Ort τάχιστα, φυγὴ δὲ: 
ὁμοίωσις ϑεῷ κατὰ τὸ δυνατὸν; ὁμοίωσις δὲ δίκαιον. 

Jed “προσφιλῆ γενησόμενον εἰς δύναμεν gri «μάλισξα “ 
τῶν! 

ἐν το Ν /, , ’ 2. Ww δι P, .' X0t 00:0. μετὰ φρονήσεως γενέσθοῦς :Σπεύσιππός: τε 
ὃ Πλάτωνος ἀδελφιδοῦς τὴν εὐδαιμονίαν φησὶν. ἕξιν ̂. 
εἶναι τελείαν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἔχουδιν,. ἢ ἕξιν΄ ἀγᾶ-- 

τοϑῶν, ἧς δὴ καταστάσεως. ἅπαντας “μὲν ἀνθρώπους 
ὄρεξιν ἔχειν, στοχάζεσθαι. δὲ τοὺς ἀγαϑοὺς τῆς ἀο- 
χλησίας. εἶεν δ᾽ ἂν αἱ ἀῤεταὶ τῆς εὐδαιμονίας ἀπέρ- 
γαστικαί, ἐΞενοχράτης τε ὃ Χαλκηδόνιος. τὴν εὖδαι- 
μονίαν ἀποδίδωσι κτῆσιν τῆς οἰχείας ἀρετῆς καὶ τῆς 

λούπηρετικῆς αὐτῇ δυνάμειυς. εἶτα, ὡς uy: ἐν" qr γίνε: 
ται φαίνεται λέγων τὴν ψυχὴν, ὡς δ᾽ og. ὧν τὰς. 
ἀρετὰς, ὡς δ᾽ ἐξ ὧν ὡς μερῶν τὰς καλὰς πράξεις 
καὶ, τὰς “σπουδαίας ἕξεις τε καὶ διαϑέσεις καὶ κινή-- 
σεις καὶ σχέσεις, ὡς τούτων οὐκ ἄνευ τὰ σωματικὰ 

25x01 τὰ ἐκτός. ὃ γὰρ Ἐενοκράτους γνώριμος Πολέμων 
φαίνεται τὴν εὐδαιμονίαν αὐτάρκειαν εἶναι βουλόμε:"" 
νος ἀγαϑῶν πάντων ἢ τῶν πλείστων καὶ μεγίστων. 
δογματίζει γοῦν χωρὶς μὲν ἀρετῆς μηδέ ποτε ἂν εὺ-: 
δαιμονίαν. ὑπάρχειν, δίχα δὲ καὶ τῶν σωματικῶν" καὶ 

| ϑυτῶν ἐκτὸς τὴν ἀρετὴν αὐτάρκη πρὸς εὐδαιμονίαν εἶναι. 
V. 184. Καὶ τὰ uiv ὧδε ἐχέτω, αἱ δὲ ἀντιρρή-. 

σεις αἷ πρὸς τὰς εἰρημένας δόξας κατὰ καιρὸν τεϑή-: 
σονται, ἡμῖν δὲ αὐτοῖς. εἰς τέλος ἀτελεύτητον ἀφικέ- 
σϑαι πρόκειται πειϑομένοις ταῖς ἐντολαῖς; τουτέσι τῷ 

350€], καὶ xaT αὐτὰς βιώσασιν ἀνεπιλήπτως καὶ iu- 
στημόνως διὰ τῆς τοῦ ϑείου ϑελήματος γνώσεως, ἣ 
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τὲ πρὸς τὸγε 0p90v λόγον ὡς οἷόν τε ἐξομοίωσις τέλος 

ἐστὶ καὶ εἷς τὴν τελείαν'Υ υἱοϑεσίαν διὰ τοῦ. υἱοῦ ἀπο- 

κατάστασις δοξάζουσα ἀεὶ τὸν πατέρα διὰ τοῦ μεγάλου; 

ἀρχιερέως τοῦ ἀδελφοὲς καὶ συγαληρονόμους καταξιῶς 

ὅσαντος ἡμᾶς εἰπεῖν καὶ δ᾽ μὲν ἀπόστολος συντόμως" Τὸ" 

τέλος ἐν τῇ πρὸς “Ῥωμαίους ἐπιστολῇ διαγράφων Aéyei. 

Joyi- δὲ ἐλευϑερυϑέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, δουλω-' 
ϑέντες δὲ τῷ ϑεῷ ἔχετε τὸν χαρπὸν ὑμῶν εἰς yi 
σμὸν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον" 5)" διττὴν δὲ εἰδὼς t7yP. 

τ0ἐλπίδα τὴν μὲν προσδοκωμένην, τὴν δὲ ἀπειλημμένηνδο!, 

ἤδη τέλος διδάσκει τὴν τῆς ἐλπίδος ἀποχατάστιιδιεν "Pot: 

«ἢ γὰρ ὑπομονὴ", φησὶ, | Aor, ἣ δὲ δοχιμὴ $A- 7Á 

πίδα; ἢ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἢ ἀγάπη TOU 
ϑεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καῤῥίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος 

 1δγίου τοῦ δοϑέντος ἡμῖν" 9"). δὲ ἣν ἀγάπην xci dg 
τὴν ἐλπίδα ἀποχατάστασις ἣν ἀνάπαυσιν" ἀλλα-᾿ 

χοῦ λέγει ἀποκεῖσθαι ἡμῖν. vocor bless Ma Son 

00 ᾧ, 135. Τὰ ὕμοια καὶ παρὰ τῷ ᾿Ιεζεκιὴλ εὕροις 
ἫΝ er A3. c R * 

Av οὕτως ἔχοντα"  ἥ ψυχὴ ἁμαρτάνουσα αὐτὴ ἀπο- 
. Nas d x » - 908aveirat xol ἀνὴρ ὃς ἂν γένηται δίκαιος καὶ ποιήσῃ. 

κρῖμα. καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τὰ ὄρη οὐκ ἔφαγεν xoi 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ οὐκ ἦρεν ἐπὶ τὰ εἴδωλα οἴκου 
Ἰσραὴλ xol τὴν. γυναῖκα τοῦ πλησίον οὐκ ἐμίανεν 
καὶ πρὸς γυναῖκα ἐν καιρῷ ἀκαϑαρσίας αὐτῆς oU. 

᾿όπροσῆλϑεν᾽ — οὐ γὰρ ἐφύβριστον τὴν ἀνθρώπου σπο- 
ς΄ ρὰν εἶναι βούλεται π᾿ καὶ ἄνδρα" φησὶ QI κα- 

κώσῃ; ἐνεχύρασμα ὀφείλοντος ἀποδώσει, ἅρπαγμα οὗ" 

μὴ ἁρπάσῃ τὸν ἄρτον αὐτοῦ πεινῶντι δώσει, καὶ 

πλεονασμὸν. οὐ λήψεται, ἐξ ἀδικίας ἀποστρέψει τὴν 

βθχεῖρα αὐτοῦ, κρῖμα ἀληϑινὸν ποιήσει ἀνὰ μέσον av- 
^. δρὸς καὶ τοῦ πλησίον, ἐν τοῖς δικαιώμασί μου πορεύ- 

σεται καὶ τὰ δικαιώματά μου ἐφύλαξε τοῦ ποιῆσαι 
ἀλήϑειαν, δίκαιός ἐστι, ζωῇ ζήσεται, λέγει ἀδωναὶ 

* Roman. 6, 22, 55) Ibid. 5, 4 sq: 
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κύριος" ἢ. 6 ce Ἡσαΐας τὸν μὲν σειδτξύσαντα.- εἰς 2j 
σεμνοότητο, βίου, τὸν. γνωστικὸν. δὲ εἰς ἐπίστασίνιπαρα:. y 
καλῶν. μὴ τὴν. αὐτὴν εἶναι ἀρετὴν ἀνθρώπου καὶ | 
ϑεοῦ παριστὰς ὧδέ quoc: | ζητήσατε. τὸν «κύριον «καὶ 

Sev. τῷ εὑρίσκειν αὐτὸν ἐπικαλέσασϑε duixa δ᾽ y 2y-: γίζῃ. ὑμῖν, ἀπολειπέτω ὃ ἀσεβὴς τὰς δδοὺς αὐτοῦ καὶ 
jp ἄνομος τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐπιστραφήτω πρὸς 
κύριον καὶ :ἐλεηϑήσεται εἰ ἕως - καὶ τὰ, διανοήματα 

. ὠμῶν ἀπὸ τῆς (διανοίας BUE εοεπ ον δὰ dei 
101). δε, 186... Ἡμεῖς τοίνυν. κατὰ τὸν . γενναῖον " ΩΝ 
P, ἀπόστολον ἐκ. πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης Gméxotyó- 
181 μεϑα,. iv γὰρ Χριστῷ οὔτε. περιτομή τε. ἰσχύει 

᾿Βγιριοὔτε, ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δὲ. ᾿ἀπάγης ἐνεῤ-- 
γονμένη. 9**). ἐπιθυμοῦμεν. δὲ ἕκαστον. ὑμῶν." 

τότὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν. πληρο-. Ὁ 
φορίαν τῆς ἐλπίδος ἕως «κατὰ τὴν. τάξιν ἹΜελχισέ- | 
δὲκ ἀρχιερεὺς γενόμεκνος εἷς τὸν αἰῶνα" T). τὰ ὅμοια. 
τῷ Παύλῳ καὶ ἢ πανάρετος σοφίᾳ λέγει" «ὖ δὲ ἐμοῦ 
ἀκούων κατασκηγιύσει ἐπὶ - ἐλπίδι πεποιθὼς" Ti) 7Ρ., 

2ογὰρ τῆς ἐλπίδος ἀποκατάστασις ὁμωνύμως ἐλπὶς &-502. 
θηται" διὰ τοῦ, κατασκηνώσει" τῇ λέξεξ παγκάλωςθοιι. 
προσέϑηκε: τὸ -πεποιϑιὼς", δειχνὺς τὸν τοιοῦτον &va- n - C. 2 [ / «ιν ἢ 3 P. AS AY Su ICON πεπαῦσθαι ἀπολαβόντα ἣν ἤλπιζεν ἐλπίδα, διὸ καὶ 
ἐπιφέρει καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακοῦ. 

25Üvrixovc δὲ δ᾽ ἀπόστολος ἐν τῇ προτέρᾳ τῶν πρὸς 
| Κορινϑίους διαρρήδην φησί. μιμηταί μοὺ γίνεσϑὲ 
καϑὼς κἀγὼ Χριστοῦ" ἘΠ), ἵνα γένηται, ἐκεῖνο, εἶ 
ὑμεῖς ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ “Χριστοῦ, ὑμεῖς ὁὖν μιμηταὶ Xpi- 
στοῦ γίνεσϑε, Χριστὸς δὲ ϑεῦῦ. «τὴν éEonolaoiy" 

ϑοτοίνυν TQ ϑεῷ εἰς ὅσον οἷόν τε ἤν δίκαιον καὶ 
ὕσιον μετὰ φρονήσεως γενέσϑαι y. σχοπὸν τῆς πίστεως ὦ 
ὑποτίϑεται, τέλος δὲ τὴν ἐπὶ τῇ πίστει τῆς ἐπαγγελίας 

5) Ezech.18, 4 — 9, 55) Iesai, ὅδ, 6sq.9. 555} Galat. 
5$, 5 sq. 1) Hebr. 6, 11. 20. 1T) Prouerb. 1, 33. 
TftT) 4 Corinth. 11, 1. 
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ἀποχατάστασιν:: ἐκ. τούτων. οὖν: UL πηγαὶ τῶν περὶ 
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diyeby oom tege δα Cap. XXIII. TV 

5 1357. ᾿Επεὶ δὲ ἡδονὴ. καὶ ᾿ἐπιϑυμία. ὑποπίπτεὶν 

γάμῳ Qoxsd xol περὶ τούτου διαληπτέογ. γάμος μὲν 

οὖν ἐστὶ οὐύνοδος ἀνδρὸς xol γυναικὸς 1 πρώτη κατὰ 

γόμον ἐπὶ γνησίων. τόνων σπορᾷ. ὃ γοῦν κωμικὸς, 

ἹΠένανδρος, din ci s " oca S061 

10 "n NT 

j 

UY 6s παίδων, ὙΠ * 

φησὶ, ἀπο 8/^ yavpu "e Ys aux t son 

πότ dp ἢ 5} . ἐπὶ. ἀρύτῳ γνησίων. ᾿. 

“δίδωμί σοι ᾽γὼ. τὴν ἐμαυτοῦ ϑυγατέρα: o: 
- ζητοῦμεν δὲ εἰ γἀμητέον, ὕπερ τῶν κατὰ [τῇ πρὸς τέ: 

τὅπῶς ἔχειν ὠνομασμένων «ἐστίν. τίνι γὰρ γαμητέον; 
ὅπερ καὶ πῶς ἔχοντι καὶ τίνα καὶ πῶς ἔχουσαν" οὔτε 

γὰρ παντὶ γαμητέον. οὔτε πάντοτε; ἀλλὰ “καὶ χρόνος 

ἐστὶν ἐν ᾧ καϑήκει,. καὶ πρόσωπον ᾧ προσήκει, χαὶ 
ἡλικία. μέχοι. τίνας. "οὔτε οὖν «παντὶ: γαμητέον ü 

20cay οὔτε πάντοτε, ἄλλ οὐδὲ παντελῶς καὶ ἀναίδην; 

ἀλλὰ τὸ. πῶς ἔχοντι καὶ ὑποίαν καὶ. ὁπότε δεῖ. καὶ 

χάριν παίδων. xal τὴν κατὰ πάντα. ὁμοίαν καὶ μὴ 

βίᾳ ἢ ἀνάγκῃ στέργουσαν τὸν. ἀγαπῶντα" ἄνδρα. 

(5. ξ,.138.. Ὅϑεν ὃ βραάμ φησιν “ἐπὶ τῆς γυναι-. 

55x0c σχηπτόμενος ὡς ἀδελφῆς, «ἀδελφή μοί ἐστιν ἐκ 

πατρὸς, ἄλλ οὐκ ἐκ μητρὸς, ἐγένετο δέ μοι καὶ εἷς 

“γυναϊκοῖ 5), τὰς ὁμομητρίους μὴ δεῖν ἄγεσϑαι πρὸς 

γάμον διδάσκων. ἐπίωμεν δὲ ἐν βραχεῖ τὴν ἱστορίαν.. 

“Πλάτων μὲν οὖν ἐν τοῖς ἐχτὸς ἀγαϑοῖς τάττει τὸν P. 

βογάμόν, ἐπισκευάσας τὴν ἀϑανασίαν τοῦ γένους 240503. 

καὶ οἱονεὶ διαμονήν τινα παισὶ παίδων μεταλαμτπία-Ἐοτῖ, 

δευομένὴν. “΄ημόκριτος δὲ γάμον καὶ παιδοποιίαν 

«- παραιτεῖται διὰ τὰς πολλὰς ἐξ αὐτῶν ἀηδίας τὲ καὶ 

E 

^*) Genes. 20, 12. 

Clement, Alex. vol. II. S 

"f Ν 
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ἀφολκὰς ἀπὸ "τῶν ἀναγκαιοτέρων: συγκατατάττεται 
δὲ αὐτῷ. καὶ Ἐπίκουρος καὶ: ὅσοι ἐν ἥδονῇ καὶ ἄο- ᾿χλησίᾳ,: ἔτι δὲ καὶ ἀλυπίᾳ τἀγαϑὸν τίϑενται: ἔτι κατὰ μὲν τοὺς ἀπὸ τῆς στοᾶς ἀδιάφορον ὃ τε γάμος ἣ τε 
ὅπαιδοτροφία; κατὰ. δὲ τοὺς ἐκ τοῦ περιπάτου ἀγα- 
ϑόν.. συλλήβδην οὗτοι μέχρι γλώττης ἀγαγόντες τὰ δόγματα ἡδοναῖς ἐδουλώϑησαν, οἱ ikv παλλακίσιν, οἱ δὲ ἑταίραις μειρακίοις τὲ οἱ πλεῖστοι κεχρημένοι. ἡ σοφὴ δὲ ἐκείνη τετραχτὺς ἐν τῷ κήπῳ μετὰ τῆς ἑταί- τρράς ἔργοις ἐκύδαινον τὴν ἡδονήν. bj 

$$. 139. Οὐκ ἂν οὖν ἐχφύγοιεέν τὴν βουζύγιον: 
ἀρὰν ὅσοι μὴ δοκιμάζοντες σφίσι συμφέρειν. τινὰ ἑτέροις ταῦτα παρακελεύονται ποιεῖν, ἢ αὖ τοὔμπα- o Am. τοῦτο βραχέως 7 γραφὴ : δεδήλωκεν. εἰρηκυῖα, 154 μισεῖς, ἄλλῳ οὐ ποιήσεις ἢ). πλὴν οἱ γάμον δοχι- μάζοντες «A φύσις ἡμιᾶς. ἐποίησεν" φασὶν «εὐθέτους πρὸς γάμον," ὡς δῆλον ἐκ τῆς. σωμάτων κατασκευῆς 
τῶν. τὲ ἀρρένων καὶ τῶν ϑηλειῶν, καὶ τὸ εἰὐξάγεσϑε καὶ πληθύνεσθε" 55) συνεχῶς ἐπιβοῶνται. εἰ δὲ καὶ 207609". οὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ αἰσχρόν γε αὐτοῖς δοκεῖ τὸ καὶ τῶν ἀλόγων ζώων τὸν ὑπὸ ϑεοῦ, δημιουργηθέντα ἄνθρωπον ἀχρατέστερον εἶναι, ἃ τὴν ἐπιμιξίαν οὐ ποιεῖτοι πρὸς πολλὰ καὶ ἀναίδην, ἀλλὰ πρὸς ἕν- xal ὁμόφυλον, olet. αἱ πελειάδες καὶ αἱ φάσσαι καὶ τὸ, 2ότρυγόνων γένος καὶ ὅσα τούτοις παραπλήσια. ἔτι φασὶν, ὃ ἄτεκνος τῆς κατὰ φύσιν τελειότητος ἀπο- λείπεται ἅτε μὴ ἀγντικαταστήσας τῇ χώρᾳ τὸν οἰκεῖον; διάδοχον, τέλειος γὰρ.-ὃ πεποιηκὼς ἐξ αὐτοῦ τὸν GP. ; . M0t0Y, μᾶλλον δὲ ἐπειδὰν κἀκεῖνον τὸ αὐτὸ πεποιη-ὅ04. 30xóro. ἐπίδῃ, τουτέστιν ὅταν εἰς τὴν αὐτὴν καταστή-Ῥοιι. 

| 
| 

| 
^ 

02) φύσιν τὸ τἐκνωϑὲν τῷ τεχνώσαντι.. | 
ἦν 140. Γαμητέον οὖν πάντως καὶ τῆς. πατρί- δὸς ἕνεκα χαὶ τῆς τῶν παίδων διαδοχῆς καὶ τῆς τοῦ 

---  .- 
-: 

5) Tob. 4, 16. **) Genes. 1, 28. 



CLEM.ALEX.STR. L. II. C. X XIII. j. 140,141. 207 

᾿χόσμου τὸ; ὅσον iq! ἡμῖν ὀυντελειώσεως,,... ἐπεὶ καὶ 
| γάμον τινὰ οἰχτείρουσιν. οἱ ποιηταὶ ἡμιτελῆ .5) καὶ 
ἄπαιδα, μακαρίζουσι, δὲ τὸν ἀμφιϑαλῆ. αἱ δὲ σω- 
«ιατικαὶ νόσοι “μάλιστα τὸν γάμον ἀναγκαῖον δεικνύ-- 
$ovoot, 3] γὰρ τῆς γυναικὸς κἠδεμονία. καὶ τῆς παρατὶ 
μονῆς ἢ “ἐχτένειοι τὰς ἐκ τῶν, ἄλλων: οἰκείων καὶ φί- 

(0 Aue ἔοιχζεν. ὑπερτίϑεσθωι ᾿προσκαρτερήσεις,. ὅσῳ "τῇ 
συμπαϑείᾳ διαφέρειν: καὶ σιροσεδρεύειν. μάλιστα πάγ-- 
ἔων προαιρέϊται, «καὶ τῷ: ὄντε κατὰ τὴν. γραφὴν. 

ἰοἀναγκαίᾳ., βοηθός: 55) νοῦ νι τυ τον d "com 

“ἢν 141. 'O γοῦν xojuxóc Mévavógoc xoradpa- 
uv τοῦ γάμου, ἀλλὰ καὶ τὰ χρήσιμα ἀντιτιϑεὶς 
ἀποκρίνεται τῷ εἰπόντι, oU Jud 

Q. πρὸς TO πρᾶγμ. EXC 

15. xaxüc. f. ἐπαριστερῶς γὰρ αὐτὸ λαμβάνεις. 
εἶτ ἐπιφέρει: ἜΝ ΔΝ 

τὰ δυσχερῆ τὲ καὶ τὰ λυπήσαντά Gt: 
δρᾷς ἐν αὐτῷ, τὰ δ᾽ &y&9' οὐκ ἐπιβλέπεις.. 

P.xa? τὰ ἑξῆς. βοηϑεῖ δὲ ὃ γάμος καὶ ἐπὶ τῶν προ- 
185).:βεβηκότων τῷ χρόνῳ παριστὰς τὴν γαμετὴν ἐπιμε- 

5γ15.λομένην καὶ τοὺς ἐκ ταύτης παῖδας γηροβοσχοὺς 
ἐχτρέφων. m τῷ | ; 

“παῖδες yàp ἀνδρὶ κατϑανόντι κληδόνες 
᾿ γεγάαδι. φελλοὶ δ᾽ ὡς ἄγουσι δίκτυον 

25 τὸν ix βυϑοῦ χλωστῆρα σώζοντες λίνου 

xarà τὸν τραγικὸν Σοφοκλέα. οἵ τε νομοθέται οὐκ 

ἐπιτρέπουσι τὰς μεγίστας ἀρχὰς τοῖς μὴ γαμήσασι 

αν μετεῖναι. αὐτίκα ὃ τῶν e Maxavov νομοϑέτης. οὐχ P. 

᾿ἀγαμίου μόνον ἐπιτίμιον ἔστησεν, ἀλλὰ uorvoyoputov505. 

βυχαὶ ὀψιγαμίου xol μονοδιαιτησίας, ὃ δὲ γενναῖος TIA.á- Pott. 

τὸν καὶ τροφὴν γυναικὸς ἀποτίνειν εἰς τὸ δημύσιὸν 

κελεύει τὸν μὴ γήμαντα. καὶ τὰς καϑηχούσας δαπά- 

γας ἀποδιδόναι τοῖς ἄρχουσιν, & γὰρ μὴ γήμαντες 

*) Cf. Homer. liad, β. 100. **) Genes. 2, 18. 
^ 

S 9 Li 
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οὐ παϊδοποιήσονται c) ὅδον ἐφ᾽ ἑαυτοῖς; ἀνδρῶν 
σπάνιν ἡοιήσουσιν. “καὶ καταλύσουσι τάς" Tt "πόλξις ὦ 
eub τὸν κόσμον: τὸν dx τούτῶΩν, aedi sso ^uem 
ooi date δὲ. τοιοῦτον «ἀσεβὲς -Salav γένεσιν 

δκαταλυόντων:. ἤδη" δὲ ἄγανδρον καὶ ἀσϑενὲς" τὴν: 
μετὼ γυναιχὸς καὶ τέκνων φεύγειν" συμβίωσιν, οὗ γὰρ 
dj: ἀποβολὴ "κακόν" ἐστι; τούτου “πάντως 4) κτῆσις ἄγο- 
ϑόν: ἔχει δ᾽. οὕτω υχαν ἐπὶ 'τῶν λοιπῶν» "ἀλλὰ μὴν 
3 τῶν. τέκνων ἀποβολὴ. τῶν ἀνωτάτω᾽ κακῶν. ἐστὲ, 

i0gucí. 1 οὖν τῶν τέκνων κεῆσις. ᾿ἀγάθόν. elder - * c ; : ^ 
τοῦτο, καὶ ὁ γάμος ..“.. τ Οὐ. 84) ΑΣΑΦ ΑΥ RSS ) ) ' vom diari J E 5.1 $1 

εἰδγευ, δὲ πάκρος,, 1... Aci ER Vr 
φησι, ᾿ fa Qr XSISA J ie ΣΌΣ, (Gi t “τέκνον οὐκ “εἴη πότ᾽ ἄν, 

15 ἄγευ δὲ μητρὸς οὐδὲ συλλαβὴ ROS. e^ eA s 
πατέρα δὲ γάμος ποιεῖ ὡς μητέρα ἀνήρ. εξ: 

V 142. Εὐχὴν οὖν. μεγίστην. καὶ Ὅμηρος. τί- 
ϑέται. ἄνδρα,.τε xal οἴχον" 5), .ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς, μετὰ 
ὁμοφροσύνης δὲ τῆς ἐσϑλῆς. “ὃ μὲν γὰρ τῶν ἄλ- ̓ 

Ὡϑύλων γάμος ἐφ᾽ ἡδυπαϑείᾳ ὁμονοεῖ, ὃ δὲ τῶν φιλοσο- 
φούντων ἐπὶ τὴν κατὰ λόγον ὁμόνοιαν ἄγει ὃ μὴ τὸ:.. 
εἶδος **), ἀλλὰ τὸ ἦϑος ἐπιτρέπων ταῖς γυναιξὲ κο- 
σμεῖσϑαι μηδ᾽ ὡς, ἐρωμέναις χρῆσϑαε. ταῖς γαμεταῖς 
προστάττων τοῖς ἀνδράσι. σκοπὸν πεποιημένοις τὴν 

2ότῶν σωμάτων. ὕβριν, ἀλλ᾽ εἰς βοήϑειαν παντὸς “τοῦ. 
βίου καὶ τὴν ἀρίστην σωφροσύνην περιποιεῖσθαι. τὸν 
γάμον. πυρῶν. γὰρ οἶμαι καὶ “κριϑῶν τὲ αὖ «κατὰ 
τοὺς οἰχείους καιροὺς καταβαλλομιένων σπερμάτων, SAXA 1 yx j Ida: wr. 31233 τιμιώτερός ἐστιν ὃ σπειρόμενος ἄνθρωπος, ᾧ πάνταδρθ. 

Y 1 - * | n σπέρματα οἱ γεωργοί. πᾶν οὖν & TL ῥυπαρὸν καὶ 
μεμολυσμένον. ἐπιτήδευμα ἀφαγνιστέον τοῦ γάμου, « n - YX 53 15d ὡς μὴ ὀνειδισϑείημεν τὴν τῶν. ἀλόγων ζῴων σύνοδον 

e ) * - 

") Of. Homer. Odyss, C. v. 181. 55) Cf. 1 Timotb. 
2, 9. 72 Petr, 2s d. i ! , Y 

LOS en E : ( bow Y. S0gveroi, κἀκεῖνά γε καὶ νήφοντες καταβάλλουσι τὰΡοῖι. 

δυο ων νυν Map 
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, τῆς ἀνθρωπίνης συζυγίας: εὀδρώδονδώμα τῇ φύδει" μι ἅλω 
λον. κατὰ τὸν ὁμολογούμενον ϑορονϑορόν. : 

$5143. Τὰ γοῦν ἔνια ἀὐτῶν Q κἐλεύεται χαρῇ 
. εὐθέως ἀπαλλάττεται. καταλιπόντα τὴν δημιουργίαν τῇ 
᾿ὁδιοικήσει, τοῖς. τραγῳδοποιοῖς δὲ 7 Πολυξένη χκαΐτοι ἀπὸ- : 
᾿σφαϊτομένη ἀναγέγραπτοι, ᾿ἀλλὰ καὶ ϑνήσχουσα ὃ pico 
πολλὴν ᾿πϑύγοϊαν: πεποιῆσϑαι τοῦ" εὐσχήμόνωξ" 7:608, 
τ ρύπτουδ᾽ c κρύπτειν. -μμοτ, ἄρρέγων ἐχρῆν... 
ἣν δὲ χἀκεῖν γάμος m συμφορά." τὸ ὁποπεδεῖν οὖν 

10zoi παραχωρῆσαι" "τοῖς πάϑεσιν é ἐσχάτη; δουλεία, ὥσπερ o1 
ἀμέλει τὸ: Sorel τὀύτων ἐλευϑὲρία μόνη." 7. γοῦν 

ela "γρὰφὴ τοὺς παραβάντας τύς ἐγτολὰς, πεπρᾶσϑαι 

λέγει τοῖς ἀλλογενέσι, τουτέστιν. ἁμαρτίαις Qvotxéloie 

NI vete ἄχρις: ἂν ἐπιστρέψαντεξ' ᾿μεταγοήσωσι. ; T 

ὃ, 444." Καϑαρὸν, οὖν τὸν. γάμον ὥσπερ. vi deni 

pro ἄγαλμα" τῶν “μιαινόντων MORGENS: ἀγεγειρομεξ- 
voic μὲν 8 ἐχ τῶν ὕπνων μετὰ, κυρίου, Ls stes δὲ "s 
ὕπνον. μετ᾿ εὐχαριστίας. χαὶ εὐχομένοίϊς,. ΘΝ Ὁ 

ἠμὲν ὅτ᾽. εὐνάζῃ καὶ ὅτ᾽. ἂν φάος. ἱερὸν. Bg ys 
Ὡομαρτυρομένοις. τὸν. κύριον. za: Xov : ᾿ἡμῶν. τὸν foy; 
τὸ μὲν. ϑεοσεβεῖν" τῇ. ψυχῇ χεχτημένοις; τὸ σῶφρον δὲ 
μέχρι. καὶ. τοῦ" σώματος" ἄγουσιν. ϑεοφιλὲξ᾽ yàg "τῷ 
οὔντε" ἀπὸ; τῆς. γλώττης. ἐπὶ "τὰ. ἔργα. τὸ. 'χόσμιον διαχεις. 1 
φαγογεῖν,. ὁδὸς δὲ ἐπὶ ἀναισχυντίαν 7 ̓αἰσχρολογία;" xo^ : 

251éÀ0C ἀμφοῖν. a αἰσχροξργία. .. srt δὲ γαμεῖν a γθαφὴ a 

συμβουλεύει. οὐδὲ ἀφίστασθϑαί ποτὲ τῆς συζυγί ἃς ἐπι- 
τρέπει ἄντικρυς "“ομοϑετεῖ" «οὐκ ἀπολύσεις γυναῖκα 
πλὴν εἶ “μὴ: ἐπὶ λόγῳ" "πορνείας" 58)" ποιχείαν δὲ ἡγεῖς- 
ταὶ τὸ ἐπιγῆμαι ζῶντος. ϑατέρου τῶν. κεχωρισμένων. 

801 M 145. , zAyinontov δὲ de διαβολὴν: δείκνυσι 
2 7υναῖχα. τὸ μὴ. «καλλωπίζεσθαι: μηδὲ-μὴν κοσμεῖσϑαι 
᾿. πέρα, τοῦ" πρέποντος εὐχαῖς. au δεήσεσι, προσανέχου- 
"σαν ἐχτενῶς, τᾶς pe ire τῆς ἽΝ ἘΝ 
P. wis * ftpoyertuett ἐγ τὺς ἢ ἢ Í "n πὸ - 

et Serb Load M V. “ἡ "Matth, 5; 32. ἊΝ '9. "Marc. 

10, 11 5q. Luc. INC, 

Lh 
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μένην. τὰς: πολλὰς, ἀποκλείουσαν δ᾽ ὡς οἷόν τὲ αὖ- 
τὴν τῆς πρὸς. τρφὺς. οὗ, προσήκοντας προσόψεως; 
προὐργιαίτερον. τιϑεμέχην τῆς ἀχαίρου φλυαρίας τὴν 
οἰκουρίαν.. EU ἀπολελυμένην. λαμβάνων γυναῖς 

χα. μοιχᾶται" 8) φησίν, πιξὰν" "γάρ. τις. ἀπολύσῃ " 
γυναῖκα μοιχᾶται; αὐτὴν" τουτέστιν ἀναγκάζει ate 
χευϑῆναι. s. οὐ. μόνον. δὲ ὁιιἀπολύσας αἴτιος. γίνεται βοιι" 
τούτου, ἀλλὰ καὶ δ παραδεξάμενος αὐτὴν, ἀφορμὴν 
παρέχων. τοῦ᾽ ἁμαρτῆσαι τῇ, γυναικί: εἰ γὰρ μὴ δέ: 

10x66; QC AL πρὸς. τὸν. ιἄνδρα.. ὦ κοΣο 
E 146. , Τί οὖν" ὃ. γόμὸς. y πρὸς. ἄναστο-. 

λὴν. τῆς εὐεπιφορίας:. τῶν παϑῶν ιἀναιρεῖσϑαι προσ- 
τάττει τὴν. μοιχευϑεῖσαν καὶ ἐπὶ τοὐτῴ. ἐλεγχϑεῖ- 
σαν" ἐὰν. δὲ ἱέρεια ἦ, “πυρὶ παραδίδοσϑιι προσ- 

; τὐτάττει dos τλιϑοβολεῖται δὲ χαὶ ὃ μιοιχὸς, ἀλλ 
οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ. "τόπῳ, “νὰ μηδὲ ὃ ϑάνατος. αὖ-. 
τοῖς κοινὸς. dis. "οὐ δὴ μάχεται τῷ εὐαγγελίῳ. ὃ Yó- 
μος, συνάδει, δὲ. αὐτῷ. 'πῶς γὰρ οὐχὶ ἑνὸς üv- 
τος ἀμφοϊν. opio τοῦ κυρίου; 4] γάρ τοί πορνεύ- 

200000 en μὲν (UTE ιἁμιαρτέᾳ, ἀπέϑανεν δὲ ταῖς ἐντολαῖς; 
ἡ δὲ; ̓μέτανοήσασα οἷον -ἀνὰ ιγενγηϑεῖσωι κατὰ τὴν ἐπι- 
δτροφὴν τοῦ βίου παλιγγεγεσέαν ὁ ἔχει ζωῆς; τεϑγνηκυίας 

P. μὲν. τῆς. πόρνης. τῆς παλαιᾶς, εἰς fiov δὲ παρελϑούσης 
188.αὖϑις τῆς κατὰ τὴν. μετάγοιδιν γεννηϑείσης. μαρτυ-- " 
Sylbiet τοῖς εἰρημένοις. διὰ Tele τὸ πργεῦμὰ λέγον". 
οὔ βούλομαι. τὸν. ϑάνατον τοῦ ἁμαρτωλὸῦ,. ὡς τὸ 
ἐπιστρέψαι" To αὐτίκα λιϑόλευστοι γίνονται. ὡς ἶ 
ἂν διὰ. σκληροκαρδίαν ἀποϑανόντες τῷ νόμῳ, ᾧ μὴ 
ἐπείσϑησαν, 7/5 δὲ ἢ ἱερείᾳ ἐπιτείνεται τὰ τῆς κολάσεως | 

ϑοῦτε. ᾧ πλεῖον 410697, οὗτος καὶ; ἀπιιτηϑήσεται᾽ TI 
'περιγεγράφϑῴ. καὶ. ὃ δεύτερος. ἡμῖν ἐνθάδε στρωμα- : 
τεὺς. διὰ τὸ μῆκός, τε καὶ visadiun τῶν yc eni κε 

*) Luc. 16, 18. 55) Leuit. 20, 10. Dvuiénali 22, 22. 
pes? Leuit, PA . 1) Ezech. 83, 11. ΤῊ) Luc. 12, 48. 
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^SCap,. T. Biligáe. sententiam de. continentia et amptiis re- 

Intat (j. 1—4. . C. HI. item, Carpoeratis; et Epiphanis: de fe- 
minarum communitate (ὁ. 5—11.). C. III. qua tenus Plato 

'alijque e veteribus praeiuerint, Marcionistis | aliisque. haereticis, 
"qui ἃ nuptiis ideo: abstinent" "quia "creaturam inàlum existimant 

ef nasci homines in poenam opinantur (j. 42 —— 24.). (CV. 
quibus praetextibus xtantur .haeretici ad oranis : generis licentiam 

et. Iubidinem exercendam. (. 25 — 39.). C, v. ted genera haere- ; 

dicorum- notat : prius illorum qui omnia "omnibus licere 'pro- - 
"nunciant ,. quos refutat ($. 40 -—— 44.). C. VI, secundum ' genus 
"aggreditur, illorum scilicet. qui ex impia 'de deo ommium con- 
-ditore sententia - continentiám ,exercent, G. 48 —56.). C. VH. 

An. re. Christianorum . continentia | eam quam sibi vindicant 

philosophi: antecellat ($. 57 — 60.). . 0. YIII. deinceps locos ὁ 
"sacrae scripturae üb haereticis ad vituperandum inatrinonium * 
"adduetos ' explicat? ac primnm. quidem ' yerba: apostoli- ep. ad 
:Roman; 6, 14. ab. haereticorum .peruersa. interpretatione vindi- 
eat (ᾧ. 61. 62.).. C,. IX, dictuiy Christi. ad. ,Salomen,, exponit ; 
quod tanquam in vituperationem nuptiarum prolátum haeretici 

allegabant ($. 63— 67.). C. X. verba Christi Matth. 28, 20. 

mystice exponit (ὗν. 68 — 70.):::€.. XJ; Jegis eti Christi^ man- 

ς 3 » E 
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datum. de non concupiscendo exponit ($. 71 — 28). C. XII. 
verba apostoli 1 ep. ad Corinth. 7, 5. 39 sq. aliosque sacrae 
scripturae locos eo spectantes explicat ($. 79 — 90.). C. xi. T 
aseo τὴ haéretici yerbis ' 'Wiespondet : ilém loco quen ex 

^ emangelio apoerypho idem adduxerat ($. 91— 93. 3e n οάθον ᾧ δια 
᾿᾿ἂδ 2 ep. ad Corinth, 11,3. et-Ephes. 4, 24. exponit ($- 94. 95.). 

oif. XV, de Lep. ad Corinth, 7, 1. Lüc. 14,26. . lesai. 56, 2 sq. 
explicat ($. 96——99.).; €. XVI.:item lerem, 20, 14, lob. 
14, 3. Psalm. 750,.5. ep. ad Corinth. 9, 27. ($. 100. 101.), 
C. XVH. qui nuptias et generationem malas asserunt, ii et dei 
creationem et ipsam euangeli dispensationem vituperat ($. . 
109 — 104. yc. xvm. δά. exiremas opiniones liác; in re 

esse vitandas : primam illorum qui creatoris odio a nuptiis abs- 

tinent; alteram illorum qui hine occasionem arripiunt nefariis 
Inbidinibns gum cw. 21] 195 7 1102. Pao etus 

» 23 

^y Fx 

XGA 1 ] & ἐ t3 E; 4 ARZiWCRENAXA 
1 

E : 1 - 

LX E EROA322, A X. 

.Cap. L 

Vini ms 

z y 4. Qi pon οὖν, ἀμφὶ .: τὸν. Qiifevria. ἄνω- 
ϑὲν àx τῶν ϑείων προβολῶν τὰς συζυγίας καταγα-- 

γόντες. εὐαρεότοῦνται ᾿γάμῳ ,"oL “δὲ ἀπὸ Βασιλείδου ! 
ὁπυϑομένων᾽ qq Τῶν" "ἀποστόλων. μή; ποτε' ἄμεινόν ι 
ἐστι τὸ, μὴ “γαμεῖν. ἀπὸχρίνασϑαι͵ «λέγουσι. τὸν χύριον, P. 
Rm πάντες. χωροῦσι. TOY "λόγον. τοῦτον,. "εἰσὶ γὰρ .£0-509. 
36i got , ob μὲν ἐκ γενετῆς, «οἱ. δὲ ἐξ. ἀνάγκης. ;*).Pott. 
ἐξηγοῦνται" δὲ" τὸ" yov: ὧδέ" “πὼς (qoum rtvéc 

102001. πρὸς. “γυναῖκα! ἄποστρο φὴν ἐχ. γενετῆς, ore - 
τῇ φυσικῇ, ταύτῃ οσυγκράσει χρώμενοι. καλῶς͵ ποιοῦσι 
"μὴ" γαβμοῦντες. οὗτοι; φασὶν,: εἰσὶν οἱ ἐκ: γενετῆς: εὖ-- 
vov rot, ot δὲ ἐξ ἀγάγκης ;" ἐκεῖνοι. "οὗ ϑεατρικοὴ ἀσκή-- 
ταὶ," “οἵτινες διὰ "τὴν ἀνϑολχὴν LL: ὐδοὶ lic κρατοῦ- 

1501» ἑαυτῶν, οἱ δὲ 2 ᾿ἐκτετμημεένοὶ κατὰ, συμφορὰν εὐ - 
"WoUyot: yeyóvaou κατὰ: ἀνάγκην-. οἱ τοίνυν κατὰ ιἀγάγ- 
nv; 00 κατὰ λόγον: εὐνοῦχοι: γένονται. oL. δὲ fvexa, 
LUN Gloivtou fiiomin NC IDUCU ἑαυτοὺς’ δι μοὶ 

^ £043 [(Dirv fup gam 

Dr-rÀmenm ; ! MN Ig A "t$ «4Q) «wd 

" T 'Bimilia leguntür Matth, 19, dis 56. 55605 
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ἐκ τοῦ γάμου. EN συμβαίνοντα. "τὸν ἐπιλογισμὸν 
τοῦτον. λαμβάνουσιν. 'τὴν περὶ τὸν iSo gs τῶν m 

r ᾿φἠφείωϊο (ἀσχολήκάι δεδιότες... Y 

io»: V ̂ ὃ. 20 (δὶ, τὸ" εὐλιειγὸν γαμῆσαι 7 pud 
m7 εἰς ajo ἐμβάλῃς τὴν. ψυχήν" σοὺ λέγειν τὸν ἀπό 
[a στολον γυχτὸς καὶ ἡμέρας" Grego. καὶ φοβούμενος 
- Μὴ τῆς ἐγκρατείας " 'ἀποπέσῃς, πρὸς γὰρ. τὸ ἀντέχειν . 
γενομένη Ψυχὴ μιερίζεται τῆς ἐλπίδος. τπἄντέχου To(-P. 
yvy; φησὶ κατὰ; Mey ὃ ̓Ισίδωρος àv Toig ἠϑικοῖζοτ0. 

10:0 ure γυναικὸς, ἵνα" μὴ ̓ ἀποσπασϑῆς τῆς χάριτοςῬοιι, 
| τοῦ θεοῦ; τό τὲ nio ἀποσπερματίσας εὐσυνειδήτως ᾿ 
| πιροσεύχῃ." "rav ài, Vk ̓εὐχαριστία" 600; φησὶν, εἰς ot 
vno ὑποπέσῃ! 'χαν. 'στῇς τὸ "λοιπὸν" οὗ κατορϑῶσαι, 
ἀλλὰ ἢ σφαλῆναι, γάμησον. ἀλλὰ νέος τίς ἐστιν ἢ 

πένης. ^s κατωφερὴς χαὶ οὐ ϑέλει γῆμαι κατὰ τὸν 
“λόγον; οὗτος τοῦ" ἀδελφοῦ: n χωριξέσϑω, λεγέτω ὅτι 
εἰσελήλυϑα ἐγὼ εἷς τὰ ἅγιὰ »" οὐδὲν. δύναμαὶ παϑεῖν" 
ἐὰν δὲ ὃ ὑπόνοιαν" ἔχῃ;. εἰπάτω, "ἀδελφὲ ἐπίϑες. μοὶ. τὴν 
epu, yo μὴ, ̓ ἁμαρτήσω,. καὶ λήψεται βοήϑειαν καὶ 

᾿20γόητὴν καὶ alor, ϑελησάτω TORO ipa Mind X0 
« Miei καὶ ἐπιτεύξεται." ἶ 

“δ 3L Ἐνίοτε δὲ τῷ μὲν στόματι ἽΝ οὗ 
b anu ἁμαρτῆσαι,. 1j δὲ διάνοια ἔγκειται ἐπὶ τὸ 

ἁμαρτάνειν. ὃ τοιοῦτος διὰ φόβον οὐ ποιεῖ ὃ ϑέλει 
|$5tva μὴ 7 χόλασις αὐτῷ ἐλλογισϑῇ, 7 δὲ ᾿ἀνϑρωπό- 

τῆς ἔχει τινὰ ἀναγκαῖα. καὶ φυσικὼ μόνα, ἔχει τὸ πες. 
ϑιβάλλεσϑαι. ἀναγκαῖον καὶ φυσικὸν, φυσικὸν δὲ τὸ 
τῶν ἀφροδισίων, οὐκ ἀναγκαῖον δέ. ταύτας. παρε-. 
ϑέμην τὰς (φωνὰς. εἷς ἔλεγχον. τῶν μὴ. ιβιούντων à ὃρ- 

8υϑῶς ἐβασιλειδιανῶν, ὡς τοι ἐχόντων. ἐξουσίαν καὶ 
“τοῦ ἁμαρτεῖν. διὰ τὴν τελειότητα ἢ πάντως yt σωϑη- 
σομένων φύσει χἂν νῦν͵ ἁμάρτωσι διὰ τὴν ἔμφυτον 
ἐκλογὴν, ἐπεὶ μηδὲ ταυτὰ αὐτοῖς πράττειν συγχω- 

εἶ 

7) 

4) 1 Corinth, 7, 9. 
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φοῦσιν οἵ προπάτορες. τῶν δογμάτων: qu τοίνυν 
ὑποδυόμενοι τὸ" ὕνομα “τοῦ “Χριστοῦ καὶ τῶν ἐν ἔϑνε- 
σιν ἀκρατεστάτων ἀκολαστύτερον. βιοῦντες. βλασφηξ 
εἰἰαν. τῷ. ὀγόματι: ̓ “προστριβέσϑωσανγ" , οἱ 290. τοιοῦτοι P. 
δψευδαπόστολοι; ἐργάται δόλιοι" ἕως ͵ v. τὸ τέλοςδι1. 

ἔσται: κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν" ἐν MU Pott. 

V 4. ̓ Εγκράτεια τοίνυν σώματος ὑπεροψία κατὰ 
τὴν: πρὸς ϑεὸν ὁμολογίαν. οὐ. μόνον «γὰρ περὶ τὰ 

c ἀφροδίσια, ἀλλὰ καὶ σεερὶ τὰ ἄλλα ἃ ἐπιϑυμεῖ D] 
“ποψυχὴ κακῶς οὐκ ἀρκουμένη τοῖς ἀναγκαίοις, ἡ ̓ἐγ- 
«treu ἀναστρέφεται. ἔστι δὲ καὶ περὶ τὴν γλῶσσαν 
χαὶ «περὶ τὴν κτῆσιν καὶ περὶ, τὴν χφῆσιν καὶ περὶ 
τὴν ἐπιϑυμίαν ἐγκράτεια. οὐ διδάσκει δ᾽ «αὐτὴ σω- 
φρονεῖν - μόνον ἢ γε παρέχει σωφροσύνην “ἡμῖν δύνα- 

1όμις οὖσα καὶ Jia χάρις. τίνα οὖν τοῖς ἡμετέροις. 
δοκεῖ περὶ τοῦ  προχειμένου λεχτέον. ἡμεῖς εὐνου-- 
χίαν μὲν καὶ οἷς. τοῦτο δεδώρηται ὑπὸ ϑεοῦ μακα- 
θίζομεν, μονογαμέαν δὲ καὶ τὴν. περὶ τὸν ἕνα γάμον᾽ 

| σεμνότητα, ϑαυμάζομεν , συμπάσχειν. δὲ δεῖν λέγοντες 
| 20xol ἀλλήλων τὰ Bá βαστάζειν" Ἀ5} μή. ποτέ τις" 

δοκῶν καλῶς ἑστάνατ xol αὐτὸς πέσῃ Mp περὶ δὲ 
τοῦ δευτέρου γάμου «εἰ πυροῖ᾽ φησὶν. ὃ ἀπύστολος, 
NUUS Th 

- 

Cap. H. 

25 $5. Οἱ δὲ ἀπὸ ἹΚαρποκράτους xol ᾿Ἐπιφά- 
γους͵ ἀναγόμενοι κοινὰς εἶναι τὰς γυναῖκας ἀξιοῦσιν, 
ἐξ ὧν ἢ μεγίστη χατὰ τοῦ ὀνόματος ἐρρύη βλασφη- 
μία. "Em ἄγης οὗτος οὗ xol τὰ συγ) θάμματα x0- 
“μίζεται υἱὸς ἦν Καρποχῤάτους 0l μητρὸς ζλεξαν- 

ϑοδρείας τοὔνομα, τὰ μὲν πρὸς “πατρὸς ᾿Ἵλεξανδρεὺς, 
ἀπὸ δὲ μητρὸς Κεφαλληνεὺς, ἔζησε δὲ τὰ πάντα 

a 

5) 2 Corinth. 11, 13. 15. 99) Θαϊαί, 6, 2. — ***) CK. 
1 Corinth. 10, 12. — 4) Ibid. 7, 9. 1 * 
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Ρ, ἔτη ἑπτακαίδεχα καὶ ϑεὸς dv Xdug τῆς Κεφαλληνίας 
᾿184.τετίμηται, ἔνϑα αὐτῷ ἱερὸν ῥυτῶν λίϑων, βωμοὶ, 
-Ξ.:1ιτεμένη, μουσεῖον ὠκοδόμηταί. τε «καὶ: καϑιέρωται, 
|. καὶ συνιόντες εἰς τὸ ἱερὸν οἱ Κεφαλλῆνες κατὰ YOU- - 

δμιηνίαν. γενέϑλιον ἀποϑέωσιν͵ ϑύουσιν ᾿Ἐπιφάγει;. 
σπένδουσί ve καὶ εὐωχοῦνται χαὶ ὕμνοι λέγονται. ". 
ἐπαιδεύθη μὲν οὖν πυρὰ τῷ πατρὶ τήν τε ἐγκύχλιον 

- παιδείαν καὶ τὰ Πλάτωνος, καθηγήσατο, δὲ τῆς μο-Ῥ. 
. “ γαδικῆς γνώσεως, ἄφ᾽ οὗ καὶ 5 τῶν Καρποχρατια-512. 
τογῶν αἵρεσις. ios NS |... Pott. 

s 
Y 

0 08 6. “Ζέγεε. τοίνυν οὗτος àv, τῷ. περὶ δικαιο- 
σύνης τὴν δικαιοσύνην τοῦ ϑεοῦ κοινωνίαν τινὰ. 
εἶναι uev ἰσότητος. ἴσος γέ τοι πανταχόϑεν ἐχτα- 

Jug οὐρανὸς κύκλῳ τὴν γῆν περιέχει πᾶσαν; xol 
᾿Τδπάντας ἢ νὺξ im ἴσης ἐπιδείκνυται τοὺς ἀστέρας, 

᾿ τόν τὲ τῆς ἡμέρας αἴτιον καὶ πατέρα τοῦ φωτὸς 
ἥλιον ὃ ϑεὸς ἐξέχεεν ἄνωθεν ἴσον ἐπὶ γῆς ἅπασι 
τοῖς βλέπειν δυναμένοις, οἱ δὲ κοινῇ. πάντες βλέπου- 
σιν, ἐπεὶ μὴ διαχρίνει πλούσιον ἢ πένητα ἢ δήμου 

, Δθἄρχοντα, ἄφρονάς τε xal τοὺς φρονοῦντας, ϑηλείας 
ἄρσενας, ἐλευϑέρους δούλους, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ἀλόγων 
παρὰ τοῦτο ποιεῖταί τι, πᾶσι δὲ im ἴσης τοῖς ζώοις 
κοινὸν αὐτὸν éxyéac ἄνωϑεν ἀγαϑοῖς τε καὶ φαύλοις 
'τὴν δικαιοσύγην ἐμπεδοῖ μηδενὸς δυναμένου πλεῖον 

φοἔχειν μηδὲ ἀφαιρεῖσϑαι τὸν πλησίον, ἵν αὐτὸς τὸ 
xüxelrov φῶς διπλασιάσας ἔχῃ. ἥλιος κοινὰς τρο- 
φὰς. ζώοις ἅπασιν ἀνατέλλει δικαιοσύνης Tt τῆς 
κοινῆς ἅπασιν ἐπὶ ἴσης δοθείσης, καὶ εἰς τὰ τοιαῦτα 
βοῶν γένος ὁμοίως γίνεται. ὡς αἱ βόες, xol συῶν ὡς 
300i σύες, xol προβάτων ὡς τὰ πρόβατα xol τὰ λοιπὰ 

πάντα, δικαιοσύνη γὰρ ἐν αὐτοῖς ἀναφαίνεται ἣ χοι- 
γότης, “ἔπειτα κατὰ κοινότητα πάντα ὁμοίως xurà 
γέγος σπείρεται, τροφή τὲ xou χαμαὶ νεμομένοις 
ἀνεῖται πᾶσι. τοῖς κτήγέσε καὶ πᾶσιν. ἐπὶ ἴσης οὐδενὶ 

ϑόνόμῳ κρυτουμένη, τῇ δὲ παρὰ τοῦ διδόντος κελεύ- 
v 
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gàvrog.. "χορηγίᾳ. συμφώνως. dcin δικαιοσύνη i: πα- 

«ὀοῦσα. ; ἷ RT e T" 

cnm 7. Ps οὐδὲ τὰ E γενέσεως νόμον ἔχει S 
γεγῥαμμένον — μετεγράφη γὰρ ἂν ΡΝ σπείρουσι: δὲ 

ὀχαὶ γεννῶσιν. ἐπὶ ἴσης κοιγιὀνίαν ὑπὸ δικαιοσύνης ἔμ-: s 

qUrov- ἔχοντες κοινῇ πᾶσιν ἐπὶ. ἴσης. ᾿ὀφϑαλμὸν 
elc τὸ ̓βλέπειν ὃ, ποιητής. τε xod πατὴρ πάντων δι- —— 

— καϊοσύνῃ γομοϑετήσας. τῇ παρ᾿ αὐτοῦ παρέσχεν, 00. τ 
“διακρίνας ϑήλειαν ἄρρενος, οὐ λογικὸν ἀλόγου XU. . 

᾿Ἰδκαϑάπαβ οὐδενὸς οὐδὲν, - ἰσότητι δὲ καὶ κοιγότητι 
'μερίσας τὸ βλέσειν δμοίως ἑνὶ, κελεύματι πᾶσι κεχά- 
ρισταὶ-. ot νόμοι δὲ, φησὶν, ᾿ἀνθρώπων ἀμαϑίαν᾽ χο-- 
λάζειν μὴ “δυνάμενοι παρανομεῖν ἐδίδαξαν, 7g yàpP. 

ἰδιότης. τῶν γόμων " τὴν κοινωνίαν τοῦ ϑείου “γύμουδ18. 

1ϑχατέτεμεν καὶ παρατρώγει ; μὴ συγιεὶς τὸ τοῦ &zto-Pott.- 
στύλου ῥητὸν; λέγοντος, . «διὰ νόμου τὴν ἁμαρτίαν. 
ἔγνων" *y, τό ? ἐμὸν καὶ ἱτὸ σόν qot διὰ τῶν γύ-- 
guo παρεισελϑεῖν, μηκέτι "εἰς κοινότητα , Χοινά τε 
γὰῤ καρπουμένων μήτε γὴν μήτε χτήματα,. ἀλλὰ 

201,08 γάμον" χοινῇ γὰρ ἅπασιν ἐποίησε τὰς ἀμπέλους. 

“αὐ μὴ στρουϑὸν μῆτε κλέπτην ἀπαργοῦνται, xoci τὸν 
otro» οὕτως καὶ τοὺς ἄλλους. καρπούς. ? δὲ κοινω- 

γία παρανομηϑεῖσα. καὶ τὰ τῆς ἰσότητος ἐγέννησε 
᾿ϑρεμμάτων καὶ κασπῶν κλέπτην. 

25 QM 8. Kowii τοίνυν ὃ ϑεὸς ἅπαντα ἀνθρώπῳ 
ποιήσας xci 10 θῆλυ τῷ ἄρρενι κοινῇ συναγαγὼν 
καὶ zv ὁμοίως τὰ ζῶα κολλήσας τὴν δικαιοσύνην 
ἀνέφηνεν. κοινωνίαν μετ᾿ ἰσότητος. οἱ δὲ γεγονότες. 
οὕτω τὴν συνάγουσαν κοινωνίαν τὴν γένεσιν αὐτῶν 

βϑρἀπηρνήϑησαν, καί quow, ὃ μέαν ἀγόμενος, ἐχέτω. δυ- 

ναμένων χοινωνεῖν ἁπάντων ὥσπερ ἀπέφηνε τὰ λοιπὰ —— 
τῶν ζώων. ταῦτα εἰπὼν χατὰ λέξιν πάλιν ὁμοίως ὁ 
αὐταῖς ταῖς λέξεσιν ἐπιφέρει" ετὴν γὰρ ἐπιϑυμίαν 

" 

*) Cf. Roman. 3, 20. 7, 7. 
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" εὔτονον. καὶ “δφοδροτέραν ἐνεποίησε τοῖς ἄρρεσιν εἷς 
τὴν τῶν γενῶν παραμονὴν, ἡ ἣν οὔτε νόμος οὔτε ἔϑος 
οὔτε ἄλλοτιτῶν ὄντων ἀφανίσαι δύναται. ϑεοῦ γάρ ἐστι 
δόγμα. καὶ πῶς ἔτι οὗτος ἐν τῷ καϑ' ἡμᾶς. ἔξετα.- 

| $09 sin λόγῳ ἄντικρυς xal τὸν. εὐόμον. καὶ τὸ: εὐαγγέ-. 
Ao». διὰ τούτων καϑαιρῶν;, δ᾽ μὲν γάρ. φησιν, εοῦ 
μιοιχεύσεις" ΤΡ ὁ «φὴς δὲ «πᾶς ὃ ἀροδή λέτε κατ᾽ ἐπι-- 
ϑυμίαν. ἤδη ἐμοίχευσεν" τ λέγει. γὰρ «οὐκ 
ἐπιϑυμήσεις" Bou) πρὸς τοῦ γόμου λεγόμενον" τὸν 

| 10fvo. δείκνυσι Dev διὰ νόμου. καὶ πϑοφητῶν καὶ εὐαγ-.. 
γελίου͵ κηρυσσύμενγον".. λέγει γὰρ οὐκ ἐπιϑυμήσεις 
τῆς TOU πλησίον". ὃ πλησίον δὲ οὐχ ὃ Ἰουδαῖος 
τῷ ᾿Ἰουδαίῳ, ἀδελφὸς γὰρ καὶ ταυτότης TOU πνεύμα- 
τος; λείπεται δὴ πλησίον: τὸν ἀλλοεϑυῆ λέγειν. πῶς 

15y69. οὐ. πλησίον 0 οἷός τε; κοινωνῆσαι τοῦ πνεύμα-- 
τος; οὐ γὰρ uóvov - ᾿Πβρρίμν»ν ἀλλὰ καὶ. vy. Tu-. 
᾿τὴρ fondu T). : 

S M 9... Ei δὲ ἢ μοιχευϑεῖσα καὶ ὃ εἰς αὐτὴν 
2 πορνεύσας ϑανάτῳ κολάζεται; δῆλον δήπου τὴν ἐντο- 
᾿φολὴν τὴν A£yovoav «οὐκ ἐπιϑυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ. 
k "πλησίον". περὶ τῶν. ἐϑγῶν διαγορεύειν, ἵγα τις κατὰ 

γύμον.. sol. "τῆς τοῦ; πλησίον καὶ τῆς ἀδελφῆς. ἀπο- 
E σχόμενος ἄντικρυς ἀκούσῃ παρὰ τοῦ ' κυρίου". «ἐγὼ δὲ 
λέγω οὐκ ᾿ἐπιϑυμήσεις"" 5 δὲ τοῦ ἐγὼ" “μορίου P, 

25719009 fum προσεχεστέραν δείκνυσι τῆς ἐντολῆς τὴνδ14.. 
ἐγέργε QU. xol ὅτι ϑεομαχεῖ ὃ Ὁ TE Καρποχράτης OPott, 
ἘΠ ̓ Επιφάνης͵ ἐν αὐτῷ τῷ πολυϑρυλήτῳ βιβλίῳ τῷ 
περὶ δικαιοσύνης λέγων; ὧδέ πῶς ἐπιφέῤει. κατὰ" 

λέξιν". εἶνϑεν ὡς γελοῖον εἰρηκότος τοῦ »γομοϑέτου 
ϑθῤῆμα, τοῦτο, ἀκουστέον οὐκ ἐπιϑυμήσεις" πρὸς. τὸ 
ἱγελοιότερον εἰπεῖν. «τῶν τοῦ πλησίον᾽ ; αὐτὸς γὰρ ὃ 

i τὴν ἐπιϑυμίαν δοὺς. ὥς συγέχουσαν τὰ τῆς γενέσεϊς 
ταύτην ἀφαιρεῖσϑαι κελεύει Γι ᾿αὐτὴν ἀφελὼν 
Jt οὐσῶν 

; *) Exod. 20, 13. **) Matth. 5, 28. ses) Exo4. 
20, 17. T Cf. Deuteron, 22, 22. 

Clement, Alex. vol, II, ΤῸΝ Τ ^ 
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ζώου; τὸ δὲ τῆς τοῦ πλησίον γυναικὸς ἰδιότητα τὴν 
κοινωνίαν ἀναγκάζων ἔτι γελοιότερον εἴπεν: : 

P. 1$ 10. Καὶ ταῦτα μὲν οἱ γενναῖοι Καρποχρα- 

{80.τιανοὶ δογματίζουσι. τούτους φασὶ xal τινᾶς ἄλλους. 
5γ15.ζηλωτὰς τῶν δμοίων κακῶν εἷς τὰ δεῖπνα ἀϑροι-" 

ζομένους, οὐ γὰρ ἀγάπην εἴποιμ᾽ ἂν ἔγωγε τὴν συνέ- . 
λευσιν αὐτῶν, ἄνδρας Oj0U καὶ γυναῖκας, μετὰ δὴ τὸ 
χορεσϑῆναι ἐν πλησμονῇ τῇ καπρίσῃ φασὶ τὸ 'χαται-- 
σχῦνον αὐτῶν τὴν πορνικὴν ταύτην δικαιοσύνην ἔχε 

τοποδὼν ποιησαμένους φῶς τῇ τοῦ λύχνου περιτρυπῇ 

μίγνυσθαι, ὕπως ἐϑέλοιεν, αἷς βούλοιντο, μελετήσαν-- 
τας δὲ ἐν τοιαύτῃ ἀγάπῃ τὴν κοινωνίαν μιεϑ' ἡμέραν 

k - 

ἤδη nag ὧν ἂν ἐθελήσωσι γυναικῶν ἃπαιτεῖν τὴν. 
"vov Καρποχρατείου, οὐ γὰρ Opi εἰπεῖν ᾿ϑείου; 360- 

i&uov ὑπακοήν. τοιαῦτὰ δὲ οἶμαι τὰϊς. κυνῶν καὶ συῶν -' 

' xol τράγων λαγνείαις νομοθετεῖν τὸν Καρποχράτην 

ἔδει. δοχεῖ δέ μοι καὶ τοῦ Πλάτωνος παραχηχοΐναι 
ἐν τῇ πολιτείᾳ φαμένου υχοινὰς εἶναι τὰς γυναῖχας 

πάντων, κοινὰς μὲν τὰς πρὸ τοῦ γάμου τῶν αἰτεῖ- Ρ, 

ἡρσθαι μελλόντων καϑάπερ καὶ τὸ ϑέατρον wowbv515. 

τῶν ϑεωμένων φάσκοντος, τοῦ προκαταλαβόντος δὲθ οτὲ 

ἑχάστην ἑκάστου εἶναι καὶ οὐκ ἔτι κοιγὴν τὴν γεγά-. 

“μημένην. ! !aouadyo- 4 

ᾧ. 41. Ἐάνϑος δὲ ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις μα- 

“ὁγικοῖς μιίγνυνται δὲ, φησὶν, οἱ μάγοι μητράσι καὶ - 

ϑυγατράσι, καὶ ἀδελφαῖς μίγνυσθαι ϑεμιτὸν εἶναι, 

κοινάς τε εἶναι τὰς γυναῖκας οὗ βίᾳ καὶ λάϑῥα, ἀλ- 

λὰ συναινούντων ἀμφοτέρων, ὅταν 964 γῆμαι ὃ ἕτε- 

ρος τὴν τοῦ ἑτέρου. ἐπὶ τούτων οἶμαι καὶ τῶν. 
c v fe c “, 3 , ? ὩΣ 4^ 

βοὑμοίων. αἱρέσεων προφητικῶς Ἰούδαν ἐν τῇ ἐπιστολῇ 
3 } - 7 ' Ks b] 7 22 

εἰρηκέναι" ϑμοιὼς μέντοι X04 οὐτοι ἐνυπνιαζοόμεγοι , 
Ui - , ' 12 

ὃ γὰρ ὕπαρ τῇ ἀληϑείᾳ ἐπιβάλλουσιν, ἕως καὶ τὸ 
» - ES 

στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα" ἢ). 

5) Iud. 8, 17. 
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E rcl ED. RE ὃ Megekoct 
| ᾧ. 12. Ἤδη δὲ d αὐτός τὲ ὃ Πλάτων καὶ oi 

Πυϑαγόρειοι καϑάπερ οὖν ὕστερον xul oi ἀπὸ IMa- 
φίωνος κακὴν τὴν γένεσιν -ὑπειλήφεσαν, πολλοῦ ye 

δέδει κοινὰς αὐτὸν ὑποτέϑεσϑαι τὰς γυναῖκας. ἀλλ 
. oi μὲν ἀπὸ Παρκίωνος qéów κακὴν ἔκ τε ὅλης κα- 

χῆς καὶ ἐκ δικαίου ἱ ἐγομέγην δημιουργοῦ ) δὴ λό- 
γῷ μὴ βουλόμεῦοι τὸν κόσμον τὸν. ὑπὸ τοῦ δημιουρ- 
γοῦ γενόμενον συμπληροῦν ἀπέχεσϑαι γάμου "βούλον-- 

| ται, ἄἀντιτασσόμενοι τῷ ποιητῇ τῷ σφῶν καὶ σπεύ- 
δογτες πρὸς τὸν κεχληχότα ἀγαθὸν, ἀλλ᾽ οὐ τὸν ὥς ὁ 

φασι ϑεὸν ἐν ἄλλῳ: τρόπῳ, ὅϑεν οὐδὲν ἴδιον κατα-. 
λιπεῖν. ἐνταῦϑα. βουλόμενοι οὗ τῇ προωρέσει γίνον-- 

ται ἐγκρατεῖς, τῇ" δὲ πρὸς τὸν πεποιηκότα AE 
| 15u7, βουλόμενοι χρῆσθαι τοῖς ὅπ αὐτοῦ κτισθεῖσιν. 

ἀλλ᾽ ovro( γε ἀσεβεῖ ϑεομαχίᾳ τῶν κατὰ φύσιν àx-P. 
στάντες λογισμῶν τῆς μακροϑυμίας καὶ yonotóvg-016. ὦ 
πὸς τοῦ ϑεοῦ καταφθονοῦντες, εἰ καὶ μὴ γαμεῖνΡοτιι. 

|. ἐθέλουσιν, ἀλλὰ τροφαῖς χρῶνται ταῖς κτισταῖς xol 
| 20:0v ἀέρα τοῦ δημιουῤγοῦ ἀναπνέουσιν, αὐτοῦ τὲ Qv- 

τες ἔργα καὶ ἐν τοῖς αὐτοῦ καταμέγοντεξ, τῆν. τε δέ. 
viv, (6. φασι, γνῶσιν εὐαγγελίζονται κἂν κατὰ τοῦτο 
χάριν ἐγνωκέναι τῷ κυρίῳ τοῦ κόσμου ὀφείλοντες 
xa ὃ ἐνταῦϑα εὐηγγελίσϑησαν. | 

25 $$ 43. ᾿4λλὰ πρὸς μὲν τούτους ὁπόταν τὸν ai- 
Qi ἀρχῶν, διαλαμβάνωμεν λόγον ἀκριβέστατα διαλε- 
ξόμεϑα, oi φιλόσοφοι δὲ ὧν ἐμνήσϑημεν παρ᾿ ὧν 
τὴν γένεσιν κακὴν εἶναι ἀσεβῶς ἐκμαϑόντες οἱ ἀπὸ 
ἸΠαρκίωνος καϑάπερ᾽ ἰδίῳ δόγματι φρυάττονται οὗ 

ϑοφύσει. κακὴν. βούλονται ταύτην εἶναι ᾿ ἀλλὰ τῇ ψυχῇ 
τῇ τὸ ἀληϑὲς διαδούσῃ ; χατάγουσι γὰρ ἐνταῦϑα τὴν 

ψυχὴν ϑείαν οὖσαν καϑάπερ εἰς κολαστηριον τὸν xó- 
σμον, ἀποχαϑαίρέσϑαι δὲ ταῖς ἐνσωματουμέναις ψυ- 
χαῖς προσήκει κατ αὐτούς. κἄστι- τὸ δόγμα τοῦτο 

8δοὺ- τοῖς ἀπὸ ΠΠαρκίωνος ἔτι, τοῖς δὲ ἐνοωματοῦσϑαι 

ἢ Wy 

|* X 
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. χαὶ μετενδεῖσθϑαι καὶ μεταγγίζεσθϑαι τὰς ψυχὰς ἀξιοῦ--. 

σιν οἰχεῖον, πρὸς οὗς ἄλλος ἂν εἴη καιρὸς λέγειν ὅπη- 

γίχα ἂν περὶ ψυχῆς διαλάμβάνωμεν. 0 «οὐ. "c 

δ, 44. “Ηράκλειτος γοῦν κακίζων φαίνεται τὴν 

ὁγένεσιν;. ἐπειδὰν, φησὶ, «ενγόμενοι ζώειν. ἐθέλωσι 

μόρους v. ἔχειν, μᾶλλον δὲ ἀναπαύεσθαι, -Καλυπαῖδας, 

, χαταλείπουσι μόρους γενέσθαι." δῆλος δὲ “αὐτῷ συμ-- - 

᾿ φερόμενος καὶ ᾿Εμπεδοχλῆς λέγων" jow& ixl 

- χλαῦσά τὲ καὶ κώκυσα ἰδὼν ἀσυγήϑεα, χῶρον. . 

10x01. ἔτι" Lab. veu WE eei v 

ἐκ μὲν yàg ζωῶν ἐτίϑει͵ νεκρὰ εἰδὲ ἀμείβων... 0υὅ 

υὐαὶ ἀεαλῖμ Ai. ue EDS. mi * 43 200k t91«05 
3 i AP Sg posi 3 4 dedi ; 

ὦ πόποι, ἦ δειλὸν ϑνητῶν γένος, ὦ δυσάνολβον" .. P. - 

οἵων. ἐξ ἐρίδων ἔκ τε: στοναχῶν. ἐγένεσθε. ο΄. .817. 
De c 

, 

1δλέγει 02. xod d Zoints τ copo τς Pott. 
"ac 3 Q. N N / LUSA13- equo og Fa ᾿ | 

ὦ ἄνϑρωποι. ϑνητοὶ καὶ σάρκινοι; οὐδὲν. ἐόντες" ΄. 
᾿ ( ^ / - y v 

A δμοίως τῷ. γράφοντι ποιητῇ," ze ΚΟΡῈ αἰ SEE 
σιν 5 ΕΣ J^ AE RAO 2 p d xr 

οὐδὲν ἀκιδνοτερὸν γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο, Jeusau 

: i M 
à 

προς ἐν 15. (Nob μὴν. καὶ Θέογνις. τὴν γένεσιν δεί- 

ἧοχνυσι. χαχὴν ὧδέ πῶς λέγων" ... ἕξι τ SU 

᾿πόντων. μὲν μὴ φῦναι ἐπιχϑονίοισιν ἄριστον; 0.0. 

um?" ἐσορᾶν αὐγὰς ὀξέος ἠελίου" s iE 
ἢ. ὩΣ ἸῺ » / 23 δὰ. ^" 

ὄντα δ᾽ ὕπως, ὠκίστα. πύλας. ᾿Αἴδαο περῆσαι; . 

ἀχέλουθα δ᾽ αὐτοῖς καὶ 0. τῆς τραγῳδίας. ποιητὴς 

"δΕὐριπίδης γράφει" 60 MM etes oe 

dn γὰρ ἡμᾶς σύλλογον ποιουμένους. ; 

- τὸν φύντα ϑρηνεῖν. elc. üg. ἔρχεται κακὰ, τ τ 

χὴν δ᾽ αὖ ϑανόντα καὶ πόνων πεπαυμένον... m 

χαίροντας εὐφημοῦντας. ἐχπέμπειν δόμων. “.. 

40xcl αὐϑις τὰ ὅμοια οὕτως ἐρεῖ"... το ἀρ τς 

τίς δ᾽ οἷδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατϑανεῖν, ] 

τὸ χατϑανεῖν δὲ Div; .. hofad τὸ PR 

&. 16. Ταυτὸν δὴ τούτοις φαίνεται καὶ “Εἰρό- 

δοτος ποιῶν λέγοντα τὸν “Σύλωνα" «ὖ Κροῖσε, πᾶς 

. 

4 

5) Homer. Odyss. 9. v. 130. 

i 
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ἄνθρωπός, ἐστὶ συμφορήν, xal. ὃ εῶϑος. δὲ αὐτῷ σα- 
φῶς ὃ περὶ. τοῦ Κλεύβιδος χαὶ Βίτωνος οὐχ ἄλλο: τι 

i βούλεται, "ἀλλ᾽ 4j ψέγειν uev, duds deep. τὸν ϑάνατον 
τ δὲ ἐπαινεῖν. piod 
P. ἃ ἴῃ περ. φύλλων. γενεὴ, τοίη. δὲ καὶ ἀνὸρῶν Ἢ P. 
186 Ὅμηρος λέγει. Πλάτων" δὲ ἐν Κρατύλῳ Ὀρφεῖ 10»518- 
Sylb.Adyoy. ἀνατίϑησι τὸν περὶ τοῦ: κολάζεσϑαι τὴν ψυχήνθοιι. 

ἐν τῷ. σώματι, λέγει δὲ ὧδε; καὶ γὰρ σῆμά τινές. φα- 
σιν αὐτὸ. εἶναι τῆς ψυχῆς, ὡς τεϑαμμένης. ἐν τῶ νῦν 

τϑπαρόντι" καὶ διότι. τοῦτο. σημαίνει .& ἂν σημαίνῃ ἢ 
ψυχὴ; χαὶ ταὔτῃ σῆμα ὀρϑῶς καλεῖσϑαι. δοκοῦσι 
ἐιέντοι. μάλιστα ϑέσϑαι οἱ. ἀμφὶ ᾿Ορφέα τοῦτο. τὸ 

: ge ὡς δίκην. διδούσης Qv δὴ ἕνεκω δίδωσιν". 
.017. Moy. δὲ καὶ τῆς Φιλολάου λέξεως μνη- 

Tof Mya. γὰρ ὃ Πυϑαγύρειος ὧδε" IU QTU- 
θέονται. δὲ xol οἱ, παλαιοὶ ϑεολόγοι τὲ καὶ μάντεις 
ὡς διά τινὰς τιμωρίας & ψυχὰ τῷ σώματι συγέζευ- 
χται χαὶ καϑάπερ, ἐν -σάματι τούτῳ τέϑαπται᾽. ἀλλὰ 
xot Πίνδαρος περὶ τῶν ἐν Ἐλευσῖνι μυστηρίων λέγων 

᾿20ἐπιφέρει". " Lia 

; ὄλβιος ὅστις ἰδὼν ἐχεῖναο ̂ xol.ay 
εἶσιν ὑποχϑόνὰ" οἶδεν. "uev βίου * * τελευτὰν, 
ting δὲ διόσδοτον &oydv. ἱ 

«Πλάτων» τε; ̓ ἀκολούϑως ἐν τϑαίδωνε οὐχ ὀκνεῖ yod- 
25g ey ὧδε πὼς" xol οἱ τὸς τελετὰς δὲ ἡμῖν οὗτοι 
καταστήσαντες, οὐκ ἄλλο. τι "ἕως" «μετὰ ϑεῶν Té ol- - 
anie τί δὲ ὅταν. “λέγῃ, ; (Peg ἂν -τὸ σῶμα ἔχωμεν 
aul συμπεφ υρμένη᾽ ἡμῶν DE “ψυχὴ, 7] μετὰ τοιούτου 
καχοῦ, οὐ ware. moved a: ἐκεῖνο ἱκανῶς οὗ ἐπι- 

ΡΟ ΡΑΟΟΜΕἪ οὐχὶ αἰτίαν "τῶν μεγίστων" κακῶν τὴν γέ-. 
“γεδὶν αἰνίσδεται; κἂν τῷ (αίδωνι ἐπιμαρτυρεῖ" xo 
δυνεύουσι γὰρ ὕσοι τυγχάνουσιν. ὀρϑῶς. ἁπτόμενοι 
φιλοσοφίας: λεληϑέναι τοὺς ἄλλους, ὃτὶ οὐδὲν ἄλλο 

αὐϊοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀποθνήσκειν Te καὶ τεθνάναι: 

?) Homer. lliad. 5. v, 146. 
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φιλοσύφου ψυχὴ. μάλιστα ᾿ἀτιιάξει, τὸ σῶμ 'καὶ quie 

yet. üt αὐτοῦ, ζητεῖ δὲ αὐτὴ xaJ" αὑτὴν γίνεσθαι: i 
, Xa μή τι συγῴδει τῷ ϑείῳ ἀποστόλῳ λέγοντες ς Ta- P. 
δλαίπωρὸς ἐγὼ ἄνθρωπος, τίς. que ῥύσεται ἐκ τοῦ, σώ-519. 
“ματος τοῦ ϑαγάτου τούτου "anys d μὴ" τὴν ótt0g Qo-Pott. 
σύγην τῶν εἷς κακίαν ὑποσεδυρμένων σῶμά ᾿ϑανάτοῦ. c 
τροπιχῶς͵ λέγει. τήν τὲ συνουσίαν γενέσεως οὖσαν ἀφ: 
χὴν καὶ πρὸ τι τοῦ Maoxlovos ἃ ἀποστρεφόμενος φαίνει - 

10rot ἐν τῷ πρώτῳ τῆς πολιτείας. δ᾽ Πλάτων, ἐπαινῶν i; 
γὰρ 'τὸ γῆρας ἐπιῷ ει ὅτε εὖ ἴσϑε ὅτι ἔμοιγε ὉΟῸΥ 
αἱ ἄλλαι ot κατὰ ao σῶμα ᾿ἡδοναὶ ἀπομιαραίνονται; 

τοσοῦτον αὔξονται αἱ περὶ τοὺς͵ λόγους. ἐπιϑυμίαι" Té 
xol ἡδοναί: “τῆς τὲ τῶν ἀφροδισίων᾽ χρήσεως ἐπι- 

1ϑμνησϑεὶς «εὐφήμει ἄνθρωπε; ἀομενέστατα μέντοι. 
αὐτὸ ἀπέφυγον ὥσπερ λυττῶντά" τινὰ καὶ à ἄγριον δὲ: 
σπότην᾽ ἀποφυγῶγ: - 

; $. 19. Πάλιν: δ᾽ i τῷ ̓Φαΐδωνι τὴν γένεσιν 
j κακίζων ) γράφει" E μὲν οὖν. ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος ς - 
2οπερὶ αὐτῶν λόγος ὡς: ἔν. xn φρουρᾷ ἐσμὲν. Οἵ. ἄνϑρω- : 
ποι: καὶ αὖϑις: οἱ δὲ δὴ. ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς. τὸ 
“ὁσίως: βιῶναι, οὗτοί εἶσιν. oL τῶγδε μὲν. τῶν. τύπων 
ἐν τῇ γῇ ἐλευϑερούμενοί τε καὶ ἀπὰλλ "αττύμεγοι. ὥσπερ ᾿ 
δεσμωτηρίων, ἄνω δὲ εἰς τὴν. καϑαρὰν οἰκὴσιν, ἄφε-: 

2όκγούμενοι. ἀλλ ὕμως οὕτως ἔχων αἴσϑεται τῆς. δέοι- 
κήσεως καλῶς ἐχούσης. Καί qot», οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν 
ἐκ ταύτης. λύειν οὐδὲ ἀποδιδράσκειν᾽ καὶ συνελόντι, 
εἰπεῖν κακὴν λογίζεσϑαι τὴν ὕλην, & ἀφορμὴν οὐ πα- 
θέσχεν τῷ ἹΠαρκίωνι εὐσεβῶς. αὐτὸς εἰπὼν περὶ. 100 c 

βοχόσμου τάδε: «παρὰ pev. γὰρ. τοῦ συνϑέντος πάντα 
τὰ καλὰ κέμτηται j παρὰ δὲ «τῆς ἔμπροσϑεν.. ἕξεως, 
ὅσα χαλεπὰ “καὶ ἄδικω ἐν ὀὐρανῷ: γίνεται, ταῦτα ἐξ. 
ἐχείνης αὐτός ve ἔχει καὶ τοῖς ζώοις ἐναπεργάζεταιν 

{Ὁ 

5) Roman. 7; 24. zm {τοι} (* 
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' e$. 20. dicii 'δὲ σαφέστερον ᾿ἐπιφέρξι, -. τούτων δὲ 
M αὐτῷ τὸ σωματοειδὲς τῆς συγκράσεως αἴτιον τὸ τῆς 
l- πάλαι ποτὲ! φύσεως σύντροφον, ὅτι πολλῆς. ἦν ueré- 

Xov ἀταξίας πρὶν εἰς τὸν νῦν. χύσμον ἀφικέσθαι." 
δοὺὐδὲν δὲ ἧττον κἀν τοῖς νόμοις ὀδύρεται. τὸ. τῶν am, 
ϑρώπων - γένος λέγων ὧδε: «ϑεοὶ δὲ οἰκτείραντες τὸ 
τῶν ἀνθρώπων" ἐπίπονον πεφυκὸς γένος ἀναπαύλας 
τὲ αὐτοῖς τῶν. πόνων ἐτάξαντο τὰς τῶν ἑορτῶν ἀμοι- 
Bác. ἔν v& τῇ. ̓Ἐπινομῖδι καὶ τὰς αἰτίας. τοῦ οἴκτου ᾿ 

τοὐίεισι. καὶ τάδε. λέγει". «ὡς ἐξ ἀρχῆς τὸ γενέσθαι χα-.. 
ο λεπὸν ἅπαντι ζώῳ πρῶτον͵ uv 10 μετασχεῖν. τῆς τῶν . 
κυουμένων ἕξεως, ἔπειτ QU. TO. γίνεσϑοι καὶ ἔτι 196-520. 
φεσϑαι καὶ παιδεύεσθαι διὰ πόνων Rattan Mipapere 
ξύμπαντα, ὥς φαμεν ἅπαντες." ; N 

145 s 2i. Τί δέ; οὐχὶ καὶ Ἡράκλειτος. Sudosi 
τὴν γένεσιν καλεῖς Πυϑογόρας δὲ xat τῷ ἐν Γ΄ ὀργίᾳ, 
Σωχράτει ἐμφερῶς ἐν οἷς φησί, ᾿ϑάνατός ἐστιν ὅχό- 

- σα ἐγερϑέντες δρέομεν, ula δὲ. εὕδοντες ὕπνος. 
ἀλλὰ τούτων μὲν ἅλις,. ἐπειδὰν. n περὶ τῶν ἀῤχῶν 

2οδιαλαμβάνωμεν, τότε καὶ τὰς ἐναντιότητεις ταῦτας". 
ἃς οἵ τε φιλόσοφοι αἰνίσσονται οἵ τε περὶ ἸΠαρκίωνα : 
“δογματίζδυσιν ἐπισκεψώμεϑυι" πλὴν οὐκ ἀσαφῶς δε- - 
δεῖχϑαι ἡμῖν νομίζω τὰς ἀφορμὰς τῶν ξένων δογμά- 

| τῶν τὸν Τ]αρκίωνα παρὰ IL ἄτωνος τον τε. 
25xal ᾿ἀμαϑῶς εἰληφέναι. ᾿ 

ἰδ 22. ..*0- 0d περὶ ἐγκρατείας ἡμῖν, προβαϊνέτω 
λόγος. ᾿ἐφάσκομεν δὲ τὴν δυσχρηστίαν ὑφορωμένους. 

Ἕλληνας πολλὰ εἰς τὴν γένεσιν τῶν παίδων ἀποφϑέγ- 
' Ead ,. ᾿ἀϑέως δὲ ἐκδεξαμένους ταῦτα τοὺς “περὶ ; 
30 Ma giao. ἀχοριστεῖν τῷ ἀημιουνγῷ, λέγει yàe. 7 

| τραγφδέατ. (Noe: 
"τὸ μὴ γενέσθαι κρεῖττον ἢ φῦναι “βροτούς. | s 
ἔπειτα, παῖδας. σὺν πικραῖς ἀλγηδόσι 
τίκτω" τεκοῦσα δ᾽ ἢν μὲν ἄφρονας τέχῳ, 

85 στζνω “ματαίως. SES μιὲν xoxove,. 

» 



224 CLEM. ALEX. STROM. Τά IH. C ILj. 28:24. 

- χρηστοὺς δ᾽. ἀπολέσασ᾽ * ἢν δὲ xoi δεσωσμένους 
vxo τάλαιγαν "καρδίαν ὀρρωδίᾳ-. TIL Wirt 

τί, τοῦτο δὴ τὸ χθηστόν; οὐκ ἀρχεῖ “μίαν. 3a, 
Pays ἀπολύειν κἀπὶ τοῦδ᾽ ἔχειν 'πόνους;" heu 

-— 

P.zoi SY δμοίιὸς " x 3^5 ie Vy S6 solae 
187: 3M ἔμοιγε γῦν τε χαὶ πάλαι δοχεῖ oo o 
ies. dtduz φυτεύειν οὔποτ᾽ ἀνϑρώπους ἐχρῆν: E 

τ πόνους δρῶντας εἷς ὅσους ΦυτενόμενιΝ MEME 3T. 
ἐν δὲ roig. ̓ αὖϑις λεγομένοις χαὶ τὴν «iav τῶν χὰ-Ῥ. 

τροχῶν ἐναργῶς" ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἐπανάγει. "λέγων e "OREL 
“τὶ ὦ δυστυχεῖν φὺς χαὶ καχῶς méngayévin ix; Pott. | 
“ἄνθρωπος ἐγένου καὶ τὸ δυστυχὲς δι ONCDMON. τς 

^ ᾿ἐχεῖϑεν ἔλαβὲς; ὅϑεν ἅπασιν ἤρξατο ^ 77 070 
τρέφξιν ὅδ᾽ αἰϑὴρ ἐνδιδοὺς “ϑνητοῖς. πγόάξ: ᾿ 

15. μή yvy i Ls d Pius (oy ̓ ἀγγωμόνει. 1 7 

πάλιν. δ᾽ EA τὰ ὅμοια τούτοις ὧδε ἀποδίδωσι". 
᾿ ϑρητῶν ὃ * ὄλβιος ** ista ὰ 
“οὐδ᾽ εὐδαίμων" - A ν : 
οὔπω γὰρ ἔφυ τις ἄλυπος. - dn NAM MNUYTUOE 

CZ 

20xei εἶτ᾽ αὖϑις" δ αν ETE d 9s 

"geb φεῦ βροτείων πημάτων ὅσαι τύχαι," AES 3023 τ 
boat δὲ ἱορφαὶ,; Tépu δ᾽ οὐκ" εἴποι τις, ἄν." Bret 7 
xol d δμοίως : NDS ies 1 

QW ze! γὰρ ἐν ^ fosa i ον Amis 
25 οὐχ ἔστιν οὐδὲν διὰ τέλους PAR pd κοῦ d 

$524. Ταύτῃ. oov: φασὶ xai τοὺς Πυϑαγορείους 
ἀπέχεσϑαι ἀφροδισίων. ἐμοὶ δὲ ἔμσταλεν» δοκοῦσι. γα-" 
μεῖν μὲν. χαιδοποιίας ἕνεκα, τῆς δὲ ἐξ ἀφροδισίων. 
ἡδονῆς ἐϑέλειν κρατεῖν μετὰ, τὴν παιδοποιῖίαν.. ταύτῃ 

δϑριυστικῶς" (ἀπαγορεύουσι κυάμοις. ᾿χρῆσϑαι,. οὐχ UTD 
πνευματοποιὸν καὶ δύσπεπτον καὶ τοὺς ὀνείρους τε-. 
ταραγμένους ποιεῖ τὸ ὄσπριον, οὐδὲ μὴν ὅτε ἀνϑρώ- Ἵ 
που κεφαλῇ ἀπείκασται χύαμος χατὰ τὸ ἐπύλλιον 
ἐχεῖνο, ΟΥ̓Χ 

896 ἰσόν τοι κυάμους τρώγειν eq als Té τοκήων" 
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μᾶλλον, "δὲ ὅτε κύαμοι ἐσθιόμενοι à ἀτόκους ἐργάζονται 
τὰς γυναῖκας. - : «Θεύφραστος γοῦν ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν 
φυσικῶν αἰτίων... τὰ κελύφη. τῶν. κυάμων. περὶ τὰς Ῥ. 
θίζας, τῶν γεριρύτων. δένδρων, πεῤιτιϑέμενο ξηραίνεινῦ 2. 
5T. φυόμενα. ἱστορεῖ," καὶ αἱ. aor unt δὲ δργιϑέςῬοιι. 
συφεχῴρκαμῶτν: gegen X T0x01. γίγογται. ᾿ 

"$^ o rpMrRER οἱ. υῳ Ἀ -δοῦ idu ἢ 
n 26st "Tv di gi αἱρέσεως. ̓ ἀχομένων. Mag- 

ovo p τοῦ Ποντικοῦ, ἐπεμγήσϑημεν. δὲ ἀντίσα- 
105 τὴν zc, τὸν. δημιουργὸν. ΤῊ. χρῆσιν τῶν. WOO 
κῶν παραιτουμένου. γίνεται e αὐτῷ τῆς. “ἐγκρατείας 
αἴτιος, εἰ" γε τοῦτο ἐγκράτειαν. non, αὐτὸς δ᾽ δη- 
μιουργὸς, πρὸς ὃν ὃ ̓ϑεομάχος οὗτος γίγας ἀνϑεστά-- 
ναι οἰόμενος. ἄκων ἐστὶν, ἐγκρατὴς. κατατρέχων καὶ 

157/jc κτίσεως. xal τοῦ πλάσματος, κἂν συγχρήσωνται 
τῇ τοῦ. κυρίου fori λέγοντος τῷ Φιλίππῳ, «ἄφες 
τοὺς. γεκροὺς.. PUB τοὺς ἑαυτῶν “ψεκροὺς, σὺ δὲ 
ἀκολούϑει. uot". * «ἡ ἀλλὶ, ἐκεῖνο. σχοπείτωσαν, "ὡς τὴν 
ὁμοίᾳ" τῆς. σαρκὸς. πλάσιν καὶ Diog. φέ (Qe yé-os 

20x90v. οὐκ ἔχων μεμιασμένον. πῶς ovy σαρκίον ἔχων. 
«νεκρὸν. ̓οὐκ εἶχεν; ὅτε, ἐξανέστη τοῦ μνήματος τοῦ 
κυρίου, τὰ πάϑὴ »εχρώσαντος, ζήσαντος δὲ “Χριστῷ. 
ἐπεμνήσϑημεν δὲκαὶ τῆς κατὰ, Καρποχράτην ἀϑέσμου 

εἰχυναικῶν,. κοινωνίας," περί τε τῆς Νικολάου . ῥήσεως: 
οβεδλεώκμνει. ἐκεῖνο -παρελείπομεν. ὡραίαν, - “φησὶ, 

γυναῖκα. ἔχων, οὗτος. μετὰ. τὴν. ἀνάληψιν τὴν. τοῦ σω- 
τῆρος πρὸς. τῶν͵ :ἀπαστόλων. ὀνειδισϑεὶς ζηλοτυπίαν 
εἰς μέσον. "ἀγαγὼν. τὴν. γυναῖκα. γῆμαι. τῷ: βουλομένῳ͵ 
ἐπέτρεψεν". :ἀκόλουθϑον γὰρ. εἶναί φασι τὴν πρᾶξιν 

ϑοταύτην ἐκείνῃ τῇ, φωνῇ τῇ ὅτι παραχρήσασϑαι 7j; P. 
σαρκὶ δεῖ, καὶ, δὴ; κατακολουϑήσαντες τῷ γενομένῳϑ 23. 
τῷ τε εἰρημένῳ ἁπλῶς καὶ ἀβασανίστως, ἐκποργεύου-Ῥοιι. 
σιν ἀναίδην οἱ τὴν αἵρεσιν αὐτοῦ μετιόντες. 

^ *) Matth. 8, 22... Luc. 9, 60, 
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Zr 26. j “Πυνϑάνομαι. δ᾽ ἔγωγε τὸν Νικόλαον. 

ridet ἑτέρῳ παρ᾽ d ἔγημεν". “κεχρῆσθαι, jvc, 
-πῶν Y ἐκείνου. τέχνων᾽ ϑηλείας μὲν καταγηθάσαι παρὸ. 

᾿᾿ϑένους, ὦ ἄφϑορον δὲ διαμεῖναι" 'τὸν υἱόν: iv οὕτως 
᾿δέχόγτων᾽ ἀποβολὴ; πάϑους qv εἰς μέσον᾽ τῶν ̓'ἀποστόν ἢ 
λων 7 Tijc- ζηλοτυπουμένης ᾿ ἐκκύκλησις. γυναικὸς. χαὶ 

ovo) ἐγκράτεια τῶν περισπουδάστων ἡδονῶν τὸ Spot 
χρῆσϑαι τῇ σαρκὶ ἐδίδασκεν. οὐ yàg οἴμαι ἐβού-- 
λοντὸ κατὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἐντολὴν ᾿ς QQvot κυρίοις 

τοδοολεύειν" ἢ), ἡδονῇ καὶ ϑεῷ. λέγουσι" γοῦν" καὶ τὸν 
ἩΠατϑίαν οὕτως διδάξαι". εδαιρκὶ qty μάχεσϑαι xob 
παραχρῆσϑαι quio αὐτῇ πρὸς - ἡδονὴν ἀκόλαστον 
ἐνδιδόντα! “ψυχὴν δὲ. ioni διὰ πίστεως καὶ γνώσειὐξ.: 

$e 272. ἱοὶν" δ᾽ ὁ τὴν πάνδημον ᾿Πφροδίτην 
τόχοινωνίαν μυστικὴν: ἀναγορεύουσιν ἐνυβρίζοντες καὶ 

τῷ ὃν ὑματι" Myevai γὰρ ai 'τὸ ποιὲῖν τι κακὸν ἐρ- 
γάζεσϑαι ; ὥσπερ 'ἂν καὶ τὸ ἀγαϑόν τι ποιεῖν δμώ- 
νῦμὼως ἐργάξεσθαι; διερίως δὲ καὶ ἢ κοινιϑνία, ya 
-9óy δὲ se à» μεταδύσει. .ἀῤγυρίου καὶ τροφῆς καὶ 
200t0Mjc, οἱ δὲ xui τὴν ὅποίαν δήπον οὖν ἀφῥοδὶ- 

δίων. συμπλοκὴν. κοινωνίαν ἀσεβῶς eed petat Φασὶ s 
γοῦν vivà αὐτῶν ἡμετέρᾳ παρϑένῳ: ὡραίᾳ KL [77 
προσελϑόντα φάναι" «γέγραπται, «παντὶ τῷ alrobr- 
τί δὲ δίδου "y τὴν δὲ δεινῶς" πάνυ ἀποκρίνασϑθαὶ 

251] συνιεῖσαν Τὴν, τἀνθρώπου; “ἀσέλγειαν. ἀλλὰ περὶρ. 
γάμου τῇ μητρὶ διαλέγου" .UO τῆς ἀϑεύτητος, xo1524. 
τῶν τοῦ κυρίου φωνῶν διαψεύδονται. ot τῆς &0£A-Pott.- 
γείᾳς κοιγωνοὶ ot τῆς λαγνείαξ ἀδελφοὶ “ὔ ὄνειδοξ" "οὗ 
φιλοσοφίας μόνον, ἀλλὰ xà) παντὸς τοῦ βίου oi πᾶξ. 

βϑθραχαράσδοντες, τὴν ἀλήϑειαν, μᾶλλον δὲ καζασκάς 
ἥτοντὲς ὡς οἷόν Te αὐτοῖς, {γε τοισάϑλιοι UY TE ̂ 
᾿σαρκχίνην χατὰ τὴν DVyODEIOO πὴ κοινωνίαν ἵἱερὸ- 

Σ φαντοῦσι καὶ ταύτην ὁἴονται elc τὴν βασιλείων αὖ- 
τοὺς ἀνάγειν τοῦ O0. 

5) Matth. 6, 24. Luc. 16, 3. ?*) Mattb. 5, 42. Luc, 6, 30. 
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OR 28. Εἰς τὰ ᾿χαμαιτυπεῖα μὲν οὖν 7 τοιάδε 
& 

σύες καὶ. ob τράγοι; εἶεν δ᾽ üy ἐν ταῖς μείζοσι. ig. 
αὐτοῖς ἐλπίσιν αἱ ̓προεστῶσαι TOU τέγους πόρναι ἀναίδην 

᾿δεϊσδεχόμεναι. τοὺς βουλομένους ἅπαντας. «ὑμεῖς δὲ : 
“οὐχ οὕτως ἐμάϑετε τὸν Χριστὸν, εἴ γε αὐτὸν ἠκού- 
"dure καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχϑητε,. καϑώς͵ ἐστιν. ἀλήϑεια 
ἐν “Χριστῷ Ἰησοῦ, ἀποϑέσϑαι ὑμᾶς τὰ κατὰ" τὴν 

Ῥ. προτέραν. ἀναστροφὴν (rv παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν 
188 φϑειρόβενον κατὰ τὰς ἐπιϑυμίας. τῆς ἀπάτης, à»az Ὁ 
ϑγ!νεγεοῦσϑαι δὲ τῷ πγεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν καὶ ἐνδύ: 

σῦσϑαι τὸν. «καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ ϑεὸν κτι: 
σϑέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληϑείας" ty 
κατὰ τὴν ἐξομοίωσιν τοῦ ϑείου. ᾿ ̓ «γίνεσϑε οὖν μι- 

τομηταὶ τοῦ ϑεοῦ ὡς τέχνα ἀγαπητὰ, "καὶ περιπατεῖτε, 
ἐν ἀγάπῃ, b καϑὼς καὶ δ. «Χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶς 

^ καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ 
— Svolàv τῷ Ot εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. πορνείᾳ δὲ χαὶ 

πᾶσα. ἀκαϑαρσία ἢ πλεονεξέο μηδὲ ὀνομαζέσϑω. ἐν 
/200uly, καϑὼς πρέπει ἁγίοις, καὶ αἰσχρότης καὶ μωρο-: 

λογία" Wicd καὶ: γὰρ ἀπὸ τῆς φωνῆς ἁγνεύειν" μελε- 
τῶν διδάσκων ὃ ἀπόστολος γράφει", τοῦτο γὰρ ἴστε, 
γινώσκοντες. ὅτι πᾶς nógvog" καὶ τὰ ἑξῆς ἕως εἰᾶλ- 
λον δὲ - ἐλέγχετε" py 

255,54. "Eooón "δὲ αὐτοῖς τὸ δόγμα ἔχ. τινὸς 
βμον νον χαὶ δὴ παραϑήσομαι τὴν λέξιν τὴν τῆς 
τούτων ἀσελγείας μητέρα, καὶ εἴτε αὐτοὶ τῆς βίβλου 
“συγγραφεῖς ὅρα τὴν ἀπόνοιαν, & καὶ ϑεοῦ διαψεύ- 
δονται δὲ ἀκρασίαν, εἴτε ἄλλοις περιτυχόντες τὸ ge 

βυλὸν τοῦτο -ἐνόσησαν δόγμα. διεστραμμένως ἀκηκοότες, 
ἔχει. δὲ οὕτως τὼ τῆς λέξεως" ὧν ἦν τὰ πάντα, 
ἐπεὶ. δὲ ἔδοξεν αὐτοῦ τῇ ἑνότητι, ul εἶναι μόνῃ, ἐξῆλ- 

“ϑὲν ἀπὶ αὐτοῦ ἐπίπνοια καὶ ἐκοινώνησεν αὐτῇ καὶ 

εἰσάγει" κοιγώνία, καὶ δὴ. συμμέτοχοι. εἶεν αὐτοῖς οἱ. 

^).Ephes. 4, 20 --- 24,  **) Ibid. ὅ, 1 — 4, 558) Ibid, 
Y. ΠΌΣΗ d 

* 
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ἐποίησεν τὸν ἀγαπητὸν, ἐχ de τούτου ἐξῆλϑεν ἀπ' e 
αὐτοῦ ἐπίπνοια, ῇ κοινωνήσας ἐποίησεν; δυνάμεις. μήτε : 
δραϑῆχαι. μήτε “ἀκουσθῆναι. δυναμέναρ. ἕως, 2 ὀνό- ES 
ματος. ἰδίου. ἑκάστην ., εἶ. γὰρ. καὶ οὗτοι. ata d reg. D | 
5i (Οὐαλεντίνου. πνευματικὰς- ᾿ἐτίϑεγτο. κοινωνίας, P. 

ἰσως τις αὐτῶν. τὴν ὑπόληψιν ἐπεδέξατο, “σαρκικῆς 92525. 
: Vfpetoc:. ικοιγωνίαν εἰς προφητείαν ἁγίαν. ἀνάγειν. óc Pot. 
χυρυχότος. ἐστὶ τὴν. σωτηρίαν. à E enia τῇ 
ἐὰν Seo. Τοιαῦτα. χαὶ οἱ ἀπὸ Προδίκου. ψευδω-. 4 

᾿θγύμως. γνωστικοὺς σφᾶς αὐτοὺς ἀναγορεύοντες. δογμώ- ..- 
τίζουσιν υἱοὺς μὲν φύσει. Τοῦ. πρώτου ϑεοῦ λέγοντες 
αὑτοὺς, καταχρώμενοι δὲ τῇ εὐγενείᾳ καὶ τῇ ἐλευϑε- 
οίᾳ ζῶσιν ὡς βούλονται, βούλονται. δὲ 'φιληδόνως, 
χρατηϑῆναι, ὑπ οὐδενὸς γνενομικότες. ὡς ἂν. κύριοι 

15700 σαββάτου xoi ὑπεράνω παντὸς; γένους πεφυκότες. 
βασίλειοι παῖδες, βασιλεῖ. δέ φασι νόμος ἄγραφος. 
“πρῶτον μὲν. ὅτι οὐ ποιοῦσιν ἃ ῥεώλονται. πάντα, 
πολλὰ. γὰρ αὐτοὺς κωλύσει καὶ ἐπιϑυμοῦντας. καὶ . 
πειρωμένους, καὶ ἃ ποιοῦσι δὲ οὐχ ὡς βασιλεῖς,. ἀλλ 

| 2006 μαστιγίαι ποιοῦσι; λάϑρα.. «γὰρ μοιχεύουσιν. τὸ... 
ἁλῶναι δεδιότες χαὶ τὸ καταγνωσθῆναι,. ἐκκλίνοντες | 
x φοβούμενοι χολασϑῆναι:. πῶς. δὲ ἐλεύϑερον. Z 
ἀκρασία καὶ. 7 αἰσχρολογίᾳ; «Uic γὰρ", φησὶν, 

2. 0 ἁμαρτάνων δοῦλος ἐστὶν" δῇ, ὃ ἀπόστολος Aye 
35. ᾧ. 31. 240A. πῶς κατὰ ϑεὸν “πολιτεύεται ὃ πάσῃ. 

ἐπιϑυμίᾳ ἔκδοτον ἑαυτὸν “παρασχὼν τοῦ κυρίου. φής 
σᾶντος, «ἐγὼ δὲ λέγῳ, μὴ ἐπιϑυμήσῃς:" ^9): ἑχὼν δέ. 
τις ἁμαρτάνειν βούλεται. καὶ δόγμα aont. τὸ. HMOL- . 
χεύειν καὶ ,καϑηδυπαϑ εἴν xal. λυμαίνεσθαι: τοὺς ἄλλων. E 

. 80yáuovc, ὅπου γε: καὶ τοὺς. ἄλλους ἄχοντας. ἅμαρτά- de 4 
vovrac ἐλεοῦμεν; κἂν «εἷς ξένον. τὸν κόσμον ἀφιγμένοι 1 
(001, πιστοὶ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ. “μὴ yevóuevou, τὸ. ἀληϑὲς i 
οὐχ ἕξουσιν. ὑβρίζει, δέ τις. Ξένος πολίτας xad τού- 
Tovg ἀδικεῖ, οὐχὶ δὲ ὡς παρεπίδημος τοῖς ἀναγχαίοις 

5) Romam, 6, 16, 55) Matth, 5, 28. 
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χρώμενος ἀπρόσχοπος τοῖς πολέτρας διαβιοῖ; πῶς. δὲ 
καὶ, -τοῖς ὑπὸ τῶν. ἐθνῶν μεμισημένοις. διὰ τὸ μὴ 
πράσσειν. τὰ ὑπὸ τῶν. νόμων" διηγγορευμένα; τουτέστι 
τοῖς. ̓ ἀδίκοις, καὶ ἀκρατέσι xac πλεογέκταις. καὶ. quor- 

Syoic τὰς αὐτὰ πράσσοντες, ϑεὸν ἐγνωκέναι. μόνοι. λέ-" 
yovou; ἐχρῆν γὰρ αὐτοὺς χαὶ ἐν “τοῖς , ἀλλοτρίοις 

- παρόντας χαλῶς ἜΝ (ra « δὴ τῷ Ὅντι τὸ fedindy 
ἐνδείξωνται. - , val 

δ. 82. “Ἤδη. δὲ : καὶ vati ἀνϑρωπίνοις νομοϑέ: 
τόταις “καὶ τῷ elt γόμῳ ἀπεχϑάνονται “παραγόμιως: ; 
βιοῦν ἐπαινῃφημεένοι.. ὃ γοῦν ἐκκεντήσας τὸν nóQvor. 6. 
εὐλαβούμενος πρὸς, τοῦ tob δείκγυται ἐν. τῦϊς. τρις: 
ϑμοῖς.. «καὶ, ἐὰν. εἴπωμεν" ? “φησὶν; δ ̓Ἰωάνγης, &y τῇ; 
ἐπιστολῇ, sqOUL xoutovíay ἔχομεν. “μετ᾽ αὑτοῦ", του- 

τὐτέστι μετὰ τὸῦ ϑεοῦ,. καὶ ἐν. τῷ σχότει περιπατῶ-Ἐ. 
μεν, ψευδόμεϑα καὶ οὐ. ποιοῦμεν τὴν ἀλήϑειαν, ἐὰνδ26, 
δὲ ἐν τῷ. φωτὶ περιπατῶμεν ὥς αὐτὸς. ἐν, τῷ qoriPot, 
κοιγιυνέαν ἔχομεν uer αὐτοῦ καὶ T0. eua Ἰησοῦ. τοῦ ᾿ 
υἱοῦ αὐτοῦ. καϊαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ̓ἁμαρτίας" "ἢ, 

| 20. »nrs:88. Πόϑεν οὖν “κρείττους εἰσὶ τῶν. κοσμικῶν". 
li οἱ τοιαῦτα πράσσοντες χαὶ τοῖς χειρίστοις τῶν. OG uU Y 
|. ὅμοιοι; ὅμοιοι γὰρ οἦκιαι τὰς φύσεις οἱ καὶ τὰς. τιράξεις 
ve ὅμοιοι, er δὲ ὑπερφέρειν 3 κατὰ τὴν εὐγένειαν ἀξιοῦδι, 
τὐὐτούτων καὶ τοῖς ἤϑεέσιν ὑπερέχειν ὀρείλουσιν,. ὕπως 
| 2510v. εἰς τὴν: φυλαχὴν ovyxàe ᾿εἰσμὸν διαφύχιοσιν. ὄντως." 
| yàg c ὃ κύριος ἔφη, ς «ἐὰν, μὴ. περισσξύσῃ 5j δικαιη- 

σύγη ὑμῶν. “πλείω τῶν. γραμματέων. καὶ πραδισαίων, 
οὐκ εἰσελεύσεσϑε εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ. θεοῦ. ***). 
περὶ. dé. τῆς. τῶν βρωμάτων ἐγκρατείας. εδείκνυτιι. ἐν 

307. aw) Ἔ)» συνελόντι δ᾽ εἰπεῖν, περὶ. ὑπακοῆς oc 
- apio ἱψάλλων. λέγει » εν τίγε κατορϑιώσει νεώτερος 
τὴν 000v - αὐτοῦ" ;oxol “παραχρῆμα ἀκούει, (ἂν τῷ 
φυλίσσερϑιι τὸν λόγον σοὺ ἐν Tim χαρδίᾳ a Tt. 

5) Cf. Numer. 25, 8, 945) Ioann. 1, 6 sq. seb) Mátth. 
5, 20, T) Don. c. f. {Ὁ} Psalm. 119, 941 
Creo; Alex. vol, II, re U 
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l : : 

0 ve Ἱερεμίως φησὶ; .τάδε λέγει χύριος" κατὰ τὰς 
ὁδοὺς τῶν 29vàv μὴ πορεύσησϑε" *). ᾽ς 0s 

$e 84: Ἐντεῦϑεν᾽ ἄλλοι τινὲς κινηϑέντες μικροὶ. 
xai οὐτιδανοὶ τὸν ἄνθρωπον ὑπὸ διαφόρων δυνάμειον 
ὅπλασϑῆναι λέγουσι, καὶ τὰ μὲν μέχρις ὀμφαλοῦ ϑεο-" 
εἰδεστέρας τέχνης εἶναι, τὰ ἔνερϑε δὲ τῆς ἥττονος, 
οὗ δὴ χάριν ὀρέγεσϑαι συνουσίας. λέληϑε δὲ αὖ- 
τοὺς ὕτι καὶ τὰ ἀνωτέρω μέρη τῆς τροφῆς ὀρίγναται 
καὶ λαγνεύει τισὶν; ἐναντιοῦνται δὲ καὶ τῷ Χριστῷ 

τοπρὸς τοὺς φαρισαίους εἰρηκότι τὸν αὐτὸν ϑεὸν καὶ 
Ῥ τὸν ἐκτὸς" ἡμῶν καὶ τὸν ἔσω" **) ἄνθρωπον πε- 
189 ποιηκέναι. ἀλλὰ καὶ 4; ὄρεξις οὐ τοῦ σώματός ἔστι, 
Sylb.xüv διὰ τὸ -σῶμα᾽΄ γίνηται. ἄλλοι τινὲς ove καὶ 

ἀντιτάκτας καλοῦμεν λέγουσιν, ὅτι ὃ μὲν. ϑεὸς ὃ τῶν 
τούλων πατὴρ ἡμῶν ἐστὶ φύσει, xol πάνϑ' ὅσα πε- 
᾿ποίηκεν ἀγαϑά ἐστιν. εἷς δέ τις τῶν vm αὐτοῦ ye- 
γονότων ἐπέσπειρειν τὰ ζιζάνια τὴν τῶν κακῶν φύσιν 

γεννήσας, οἷς καὶ δὴ πάντας ἡμᾶς περιέβαλεν ἀντι- 
τάξας ἡμᾶς τῷ πατρί. διὸ δὴ καὶ αὐτοὶ ἄντιτασ- 

2οσόμεϑα τούτῳ tig ἐκδικίαν τοῦ πατρὸς ἀντξιπράσσον- 

τες τῷ βουλήματι τοῦ δευτέρου. ἐπεὶ οὖν οὗτος οὐ. 
μοιχεύσειζ᾽ εἴρηκεν, ἡμεῖς, φασὶ, μοιχεύομεν ἐπὶ κατα-Ῥ, 
λύσει τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ. ed "627. 

ᾧ. 36. Φαίημεν δ᾽ ἂν καὶ πρὸς τούτους, ὅτι vobcPott. 

φοψευδοπροφήτας καὶ τοὺς ὅσοι τὴν ἀλήϑειαν ὑποκρί- " 

νονται ἐξ ἔργων γινώσκεσϑαι παρειλήφαμεν. διαβάλλε- 
ται δὲ ὑμῶν τὰ -ἔργα" πῶς ἔτι τῆς ἀληϑείας ἀντέχε- 
ὅϑαι ὑμᾶς ἐρεῖτε; ἢ γὰρ οὐδέν ἐστε κακόν καὶ οὐκ 

, ἔτι μέμψεως ἄξιος ὃν αἰτιᾶσϑε ὡς ἀντιτεταγμένον 
ϑυτῷ ϑεῷ, οὐδὲ κακοῦ τινὸς γέγονε ποιητικός — συν- 

αναϊρεῖται γὰρ τῷ κακῷ καὶ τὸ δένδρον ---, ἢ εἰ ἔστι 
τὸ πονηρὸν “ἐνυπάρξει εἰπάτωσαν ἡμῖν "τί λέγουσιν 

εἶναι τὰς δοθείσας ἐντολὰς περὶ δικαιοσύνης, περὶ 
ἐγχρατείας, περὶ ὑπομονῆς, περὶ ἀνεξιχαχίας καὶ τῶν 

5) erem. 10,. 2. ^?) Luc, 11, 40. 
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᾿τούτοις. δμοϊων αὶ φαύλας “ἢ, ἀστείας: καὶ el μὲν φαύλῃ 
εἴη τὰ πλεῖστα. ἀπαγορεύουσα. ποιεῖν. τῶν αἰσχρῶν 5 
oM, xa ἑαυτῆς. νομοϑετήσει 5 κακία ἐπὶ χατα:- αἱ 
λύσει. τῇ. ἰδίᾳ; ὅπερ ἀδύνατον". εἰ "δὲ ἀγαϑὴ;. ἀντιτασ-- 
po ταῖς ἀγαϑαῖς ἐντολαῖς ἀγαϑῷ. ἀντιτάσσεσϑαϊ 

᾿ καὶ τὰ -κακὰ πράσσειν" ὁμολογοῦσιν... e 
| $36. DHóy δὲ καὶ 65 ̓σωτὴρ αὐτὸς ᾧ. Veto 
: ἀξιοῦσιν εἰόνῳ τὸ. μισεῖν. καὶ τὸ λοιδορεῖν" κεκώλυκεν 
"ul « μετὰ τοῦ ἀντιδίκου" βαδίζων φίλος αὐτοῦ πει- 

| 1099-11 ἀπαλλαγῆναι" E ,qnuotv. ἢ τοίνυν καὶ. τὴν 
«Χριστοῦ παραίνεσιν" ̓ ἀῤνήσονταιὶ “ἀγτιτασσόμεγοι τῷ 
ἀντιτεταγμένῳ,. ; 4 φίλοι. γινόμενοι. τούτῳ οὐκ ἂν- 
τιδικήδουσιν. τί δαί; οὐκ ἴστε. ὦ" γεννάδαι. — € 
πρὸς “Παρόντας γὰρ. εἴποιμ ἄν — ὅτι ταῖς καλῶς 

᾿δἐχούσαις ἐντολαῖς μαχόμενοι τῇ ἰδίᾳ ἀνϑίέστασϑε 
σωτηρίᾳ; oU, yo9.. τὰ διαγορευϑέντα χρησίμως, ἀλλ᾽ 
ἑαυτοὺς ᾿καταστρέφετε. χαὶ ὃ μὲν κύριος «τὰ 
ἀγαϑὰ ὑμῶν ἔργα λαμψάτω" gn ἔφη, ὑμεῖς δὲ τὰς 
ἀσελγείας" ὑμῶν ἐκφαγεῖς ποιεῖτε.  ἀλλως TEC εἰ τὰς 

2οἐντολὰς. καταλύειν τοῦ γομοϑέτον ̓ ϑέλετε, τί δήποτε : 
τὸ ni. οὐ" ἰϊοιχεύδεις" xol ἡ Lob: audogOopzatc" i 
καὶ on Hg. ἐγχράτειαν συμβάλλεται καταλύειν mi 
Agere. δὲ «ἀκρασίαν τὴν og, οὐ χαταλύετϊε δὲ xa- 
μῶγα τὸν vm “αὐτοῦ γενόμενον," Qva ϑέρος ποιήσητε ' 

μεσοῦντος, ἔτι τοῦ χειμῶνος, ὀὐδὲ γῆν πλωτὴν, βατὴν 
δὲ θάλασσαν. ἐῤγάξεσϑε;" καθάπερ οἵ ̓  τὰς ἱστορίας 

á συνταξάμενοι τὸν βάρβαρον ἐϑελῆσαι. Ξέρξην. Ἢ 
ἄν 8 72:39 qo δ Ὁ οὐχὶ πάσαις. ταῖς ἐντολαῖς, ἀντὶ-. 

 Τάσσεσθε;. "εἰπόντος, γὰρ ,QOSU VEO OE ' καὶ πληϑύνε- 
soos *8*) ὑμᾶς vovg ἀντιτέτα Ἱιένους ἐχρῆν᾽ “μηδ᾽ Ρ, 

ὕὅλωξ᾽ συνουσίᾳ, χρῆσϑαι," "x0 εἶ: τόνος ἔδωκα ὑμῖν 28. 
᾿ πάντα ule T οὐρὰς. "xad ἀπολαύσεις" T) "dud: ἐχοήνΡοιι, 
parle ἀπολαύειν». ἀλλὰ καὶ «ὐφϑαλβὸν ἀντὶ qure 
——MMMHÀÀ : 

E 

i. το 9}: mrárib; 5j 25. "Une. 12, $3, ?*) ἬΔΗ, 5, 16. 
|, ***) Gen. 1, 28. 9, 4. 6) Ibid. 1, 29. 9, 2 sq. 

| U 2. 
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PTS 3 dua C, m qo Dg M UN 3 Lo φᾷ. A 

i087. ἢ «λέγοντος. ὑμᾶς: ἐχρῆν ut) ἀποδιδόναεν dirt 

ταξιν, ἀντιτάξει, καὶ. τὸν. κλέπτην. εκελεύσαντος (TETQU- 

πλοῦν ἀποδιδόναὶ ἈΦ). pg ἐχρῆν Xa: προσδοῦνάε Ὁ 

τῷ κλέπτῃ". ὁμοίως τει αὖ καὶ τῇ ἀγαπήδεις ἐὸν 

ὀχύριον" 597), ἐντολῇ ἀντιίτασσομένους “ἔδει. οὐδὲ; πὸν, ὦ 
ru : M A ἢ : , 

τῶν ὅλων ϑεὸν ἀγαπῆσαι, "καὶναπτάλιν. εἰπόντος. ἀοὺ 

σοιήσεις γλυπίὸδν»: οὐδὲ χωνευτὸν" 1) εὑμᾷς: ἀχόλου-- 
3 ; ^ 3. 2 

ϑον p xad. τὰ. .γλυπεὰ. προσκυνεῖν: «0g QUY. οὐκ 

ἀσεβεῖτε. ἀντιτασσόμεγοιμ ἐν ὥς ιφατε TQ δημιοῦυρ- - 

τογῷ, :τὰ δὲ ὕμοιά. ταῖς. πόρναις “καὶ "τοῖς μοϊχοῖς dpt 
λωχότες; "πῶς δὲ, οὐκ. αἰσϑάνεσϑε μείζονα ποιοῦντες 

ὃν ὡς. ἀσθενῆ νομίζετε; εἴπερ “ὃ. βόὐλεται τρῦτο γίνέτ 
^ 2 ) 2 ν Ψ T^ €t : I^ c 2 ΓΑ » 

TU , ἀλλ οὐχὶ: ἐκέῖνο, ὁπὲρ ἠϑέλησεν. ὁ ἀγαθὸς... ἐμ: 

παλιν γὰρ. ἀσϑενὴς «δείχγυταί. πώς: ὑμῶν αὐτῶν» ὃ 

τοὑμέτερους ὥς φατε πατήρ. oos cimtosus pwretex 8) 
"E 

ENGLLOSILUN Soy σύν oap otto ym uod o oes 
S. a ᾿ 

(ioo $88 CHvoMyorran δὲ καὶ .obroL £x, τινὼν᾽ προ: 

φητικῶν. περικοπῶν λέξεις ἀπανχϑισάμενοι καὶ συγκατε 
τύσαντες κακῶς wav, ἀλληγορέαν, εἰρημένας, ἐξ. eU Dele 
4 y" , ww Vw VANUS US wore SEN ὁ φωνάς πῶ ἰὼ ài 

λαβόντες. γεγράφϑιμ, γάρ, φησρις, ἀντέστησαν, ; Veo 
"θκαὶ ἐσῴϑησαν ἘὮ).. οἱ δὲ καὶ τῷ, ἀναιδεῖ, ϑεῷ, προσ- 

3j S jj UAR MY EN 2)34 YN SR si: figo 

τιϑέασι; - δέχονται. 0i. ὡς βουλὴν, παρηγγελμένην τὸ 
“λόγιον τοῦτο καὶ ισωτηρίαν. σφισελ λογίζονται τὸ. ἂν-- 

» ) 2» n d ἜΣ *. UNAM SS ELI y j dio ad. ὙΦ 

ϑίστασθϑαι τῷ. δημιουργῷ." τῷ. μὲν οὖν ἀναιδεῖ. ϑεῷ 

οὐ γέγραπται: εἰ δὲ καὶ αὕτως. ἔχοε,, TOv κεκλῃρέγονς 
uu ᾿ iio uh i ᾽ MM. 3 Lider : H T Od T d JA I ὁ δ 

250i floAov, ὦ ἀνόητοι; ἐξακούσατε ἀναιδῆ, ἢ, ὡς (δίας 
ὍΣΙΑ νἀ 2» n . ες S OGDSLZASRMO OO. 

βάλλοντα. τὸν ἄνθρωπον. ἢ ὡς. NAT 0g AA 
.€ VAY Y ᾿ς ΡῈ VES VS Id e €^ d Nader wai 4 ΕῚ 

ἁμαρταγύντων ἢ, ὡς, ἀποστάτην. .,.ὃ. γοῦν- λαὸς ἐφ 
οὗ «εἴρηται. ἢ, περικοπὴ, παιδεϑόμενοι, ἐφ᾿ «οἷς, ἥμαρτον 

Ἢ ὙΦ ΣΎ να BU p PP VES T 35 w C - 

« βαρέως, φέροντες καὶ ᾿στένυγτές, διεγόγγυζον (τὴν εἴρῃπος 
m alii o: de o dp NUS y Ya ape i ὠὰ: y v) 

ϑομένην, λέξιν, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ἔϑιη, παρανομοῦγτα. αὖ »u 122A s et $ 9 2 ATE XP ΟὟ AN ! vd yr ἢ ; 

MO ET OUS. αὐτοὶ δὲ, μόνοι, quo. ἕχαστα “κολουύογται" 
€ ἈΝ ) RSECONOND τα SITE 
ὡς καὶ Ἱερεμίαν “εἰρηκέναι, «διὰ τί ὁδὸς ἄσει 0π 

ἃ Ὁ Qt ATA 91. ; 124 X. c6 2 OS ς 408j T ve d os 

vr *y Exodi21(:24. ..**) Cf. Ibid. 22, τς 235) Deuteron. 

6, 5. t) lbid, 276196 d) DMalach,, 2, (45. is ett 
^ 
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obra? *), is ὅμοιον. τούτῳ T0: παρὰ. τῷ. εὐήφονε χω a0: 
E προειρημένον, ἀντέστησαν ̓ ϑεῷ. aol ἐσώϑησαν"" XQn- 

μιὰτιζόμενόι. γὰρ, οἵ: προφῆται. οὐ μόνον τινὰ ἀκούξι 
᾿ λέγουσι παρὰ τοῦ" οϑέοῦν y. ἀλλὰ χαὶ αὐτοὶ «διαγγέλλὸν: 

οὅτες δείχνυνται. κατὰ; ἀνϑυποφορὰν. τὰ πρὸς. τοῦ λαοῦ 
| ϑρυλούμενὰ M ὡς ἐπιζητήματά, τινά" ὑπὸ" τῶν dvor 

πῶν. dta si Ni eS oy καὶ. τὸ tis id vulpu 
ϑήτῥνηθινς. vid AA M NI 
AY Aa 39. . Καὶ" Ups d: πρὸς" τούτους. 0. ἀπόστολος: 

oiv πρὸς. "Pogwutove ἐπιστολῇ: ἀποτεινύμενος , γράφει," ̓ 
P μὴ χκαϑὼς βλασφημούμεϑα καὶ καϑυύς quot 
Τίνες ἡμᾶς λέγειν; € ὅτι ποιήσομεν TU. κακὰ "Ero. ἔλθῃ. 

|j. Tuis ἀγαϑὰ; ὧν τὸ χρῖμα ἐἔγδεκόν ἐστιν" Ἢ 55). , ovroí529. 
-. εἶσιν οὗ κατὰ. τὴν: ἀγάγνῶσιν φωνῆς τόνῳ. treinta Νὴ 
P. gavreg. “τὰς γραφὰς". πρὸς. τὰς εἰδίας. ἡδονὰς, x καὶ τι- 
Ἰθοχὼν. προσῴῳδιῶν. καὶ στιγμῶν μεταϑέσει td παθαγ- 
"γι, γελϑέντα σὼφρύνως. τε καὶ συμφερόντως "βιαξύμανοι., 
ἢ πρὸς ἡδυπαϑείας τὰς ἑαυτῶν: «οὗ: “αροξύνυνέξες. τὸν, 
. ϑέὸγ τοῖς λόγοις: ὑμῶν", ̂6 αλαχίας φηδὶ, E NT 
donat, àv τίγι. aniquisóvauer. αὐτόν; ἐν τῷ: λέγειν ὑμᾶς, 

πᾷς. δι ποιῶν πονηρὸν ἀγαϑὸς ἐνώπιον χυρίου. καὶ. ex. 
αὑτοῖς αὐτὸς ᾿ἡθβόκησεμ καὶ ποῦ: ctis ὃ. d "te. 
δικαιοσύνης" QU |o rs Gap oa ᾿ 
» Meets vts ' Ia Veri γον 5 εν ia /; 

? N 
y | tf δι 

| 
ὟΝ j 

E. ME ίω No WS y quem 

25 - τιον " 40.. ἐὰν οὖν uj ἐπὶ πλεῖον ὀνυχίζοντες τὸν. ,τόπον. 
«( πλειόνων ca ἀτόπων. αἱρέσεων ἐπιμεμνήμεθϑα μηδ᾽ αὖ. καϑ' 3 
εἰ ἑχάστην αὑτῶν, λέγειν. πρὺς. ἑκάστην, ἀναγκαζόμενοι. oi-. 
᾿σχυνώμεϑά: τε. du. αὐτοῖς “καὶ ἐπὶ «μήκιστον, τὰ ὑπο: 
᾿μινήματα προάγωμεν:. φέρε εἰς δύο διελόντες πράγματά, 

ϑυάπάδας τὰς. αἱρέσεις ἀποχφινώμεϑα. αὐτοῖς. Mj γάρ, 
: τοι: ἀδιαφόρως ζῆν διδάσκουσιν, } ἢ τὸ ὑπέρτονον: ἄγουτι 
| 004 ἐγκράτειαν διὰ δυδσεβείας καὶ φιλὰπεχϑὴ ρσύνης", 

.). Ierem. 12; 1.. 55) Roman, 3, 8. *^*),Malach. 2, 17. 
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καταγγέλλουσι.. πρότερον δὲ regi τοῦ: ziporépov δῖα- 
ληπτέον τμήματος. . εἶ πάντα ἕξεστεν ἑἐλέσϑαε βίον 
δῆλον. ὅτι καὶ τὸν" μετ. ἐγκρατείας, καὶ εἰ πᾶς. βίος. 
ἀκίνδυνος"ἐκλεκτῷ δῆλον ὅτε μετὰ ἀρετῆς: καὶ σωφρὸ- 

σύνης πολὺ μᾶλλον. ἀκίνδυνος" "δοθείσης yàg. ἐξου-" | 

σίας τῷ «voli τοῦ «σαββάτου: εἴπερ ᾿ἀχολάστως βιώ- 

σαι ἀνεύϑυνον εἶναι, πολλῷ μᾶλλον, 0. κοσμίως 'πολι- 
τευσάμενος οὐχ ὑπεύϑυνος ἔσται: πάντα μὲν: γὰρ 

. ἔξεστιν; ἄλλ᾽. οὐ πάντα συμφέρει" ,9),- got. ἃ ἀπό- 

τοστολος- εἰ" δὲ καὶ πάντῶ ἔξεστι, δῆλον ὅτε: καὶ τὸ ἢ 

' σωφρονεῖν." c Ὁ το δον vt oic tae RR. 

-0 τὸν 41... Ὥσπερ οὖν ὃ Tjj: ἐξουσίᾳ. εἰς τὸ κατ 

c ἀρετὴν βιῶσαι συγχρησάμενος ἐπαινετὸς, οὕτω. πολὺ 

uiAov δ᾽ τὴν ἐξουσίαν ἡμῖν δεδωκὼς ἐλευϑέραν xo | 

τόχυρίάν» καὶ συγχωρήσας ἡμῖν" βιοῦν ὡς βουλόμεθα .. 

σεμνὸς -xüb προσκυνητὸς, μὴ ἐάσας "δουλεύειν ἡμῶν 

κατὰ" ἀνάγκην τὰς αἱρέσεις καὶ τὰς φυγάς. εἶ δὲ τὸ" 

ἀδεὲς ἑκάτερος ἔχει ὃ τε ἀκρασίαν ὃ τε. ἐγκράτείαν 
ἑλόμενος, ἀλλὰ τὸ. σεμνὸν οὐχ ὅμοιον, ὃ μὲν yàg — 

"φορεῖς ἡδονὰς ἐξοκείλας δώματι χαρίζεται, 0: δὲ σώφρων ὁ“ 

(o χὴν ᾿κυρίαν τοῦ σιύματος ψυχὴν ἐλευθεροῖ τῶν" nm — 

ϑῶν. κἂν᾽ ἐπὶ. ἐλευϑερίᾳ. κεκλῆσϑάϊ λέγωσιν. ἡμᾶς» 

uóvov μὴ τὴν ἐλευϑερίαν εἷς ἀφορμὴν τῇ σαρκὶ 

παρέχωμεν **) κατὰ τὸν ἀπόστολον" εἶ δὲ ἐπιϑυμίᾳ, 

οὀχαριστέον, καὶ τὸν ἐπονείδισπον͵ βίον ἀδιάφορον ἥγη- ἢ 

τέον ὡς αὐτοὶ λέγουσιν ἤτοι πάντα ταῖς ἐπιϑυμίαις " 

πιστέον" καὶ εἶ τοῦτο, τὰ ἀσελγέστατα καὶ ἀνοσιώ-Ῥς: 

τάτα πραχτέον ἅπαντα ἑπομένους τοῖς ἀναπείϑουσινῦ80 
ἡμᾶς" ἢ τῶν ἐπιϑυμιῶν τινὰς. ἐχχλινοῦμεν καὶ, οὔχθοιι 

βοἔτε ἀδιαιρόρως βιωτέον οὐδὲ ἀναίδην. δουλευτέον τοῖς" 

ἀτιμοτάτοις μέρεσιν ἡμῶν, γαστρὶ" καὶ, αἰδοίοις, δ. 

ἐπιθυμίαν. κολακευόντων τὸν ἡμέτερον. ψεχρόν. τρέφε- «^ 

ται γὰρ" καὶ ζωοποιεῖται 'διακονουμένη εἰς ἀπόλαυσιν, 

ἐπιϑυιιία, ικαϑάπερ ἔμπαλιν κολουομένη μαραίνεται. 

3 €) 4^€orinth. 6, 13.. 10,23. **) Cf. Galat. 5; 13. — 

* 
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"EO. S " T. , " " v 5 " 1 AE 

| iv & 42; Hg δέ on δυνατὸν. ἡττηϑέντίι. τῶν 

Ἵ xi ἐπιϑυμίω;"- δὲ λύπη" τις "καὶ εἰφροντὶς δὲ, ἔνδειαν 

| 

^ 

᾿χοῦτον ἐπανῃρημένοι τὸν τρύπον, ἀλλ ἢ; τὸ. λεγόμε-: 

ὑχεῖν τῆς ἐλπίδος" διὰ 'πράξεις' πονηρὰς, ἴσως: ἦν: ἄν 

| γῶδ" ἐπεὺ δὲ βίος" τις “ἥμῖν μακάριος δνἐντολῶν ene 
^j c 

SE rS ORENSE T T jt KD edi! 1a, PA, PY a WORN Lo; 

τῷ κυρίῳ οὐκ ἀδιαφορυς" ῥίωτέον, 0 XO: καϑαρευτἕον 

da (αὐ stc δ' ἔχῶν ἐλπίδοω
 τούτην ἐπὶ τῷ Ἷ κυρίῳ 'ἁγνίς 

j Ur) det e dd Ne. ax PNDI OSA 4 5, 4. 1.32, Paw 

ἡ, “φησὶν, ἑαυτὸν, καϑὼς" ἐκεῖνος. ἄγνος ἐστιν" $9 yis 

δόρεγομένῃ" veróc- da? οὐκ" ἄλλο τί qoc δολοῦσιν" ob: 

δέδεικτα tg 9. χρὴ πάντας" ἑπομένους μὴ παβρακούοντο
ς. 

& 
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xod: τὴν: ἰοῦ. ισἰύμάτος. κολακείαν, ἰἐπαισχύνεσθαι, οὐδὲ 
γὰρ'ςσύνᾷδειν. ποτὲ δύναται, τὸ ἀγαθὴν: “τῇ. ἡδονῇ 3 ud 
μόνον. "ξέναι, qo. καλὴν ἀχαϑῷ.} ἢ ̓κὰς μόρον. καλὸν, τὸν 
κύριον: καὶ μἰόνον, ᾿ἀγαϑὸν ναὸν Sv χαὶ ἐιόγογ, ἐρα- 

Soróvs: ἐν giri: τὲ! ὑπέριετμο Doy περιτομῇ! ἀχειροτδ 
- ποιήτῳν. ys τῇ AA Ex Dot. ὑτοῦ «δώματος τῆς: σαρκὸς, “ἐν 
τῇ περιτομῇ τοῦ “Χριστοῦ "pps «, οὖν. ̓συνηγέρϑητε 1 
τῷ. “Χριστῷ; τὰ" ̓ ἄγωιξηφεῖτε," πὰ sme φρονεῖτε, μὴ 4 

τὰ ἐπὶ τῆς. γῆς". (Ate) ete: 3s x eli]: Er piv xe ἢ 
10«9vzrr au oi». τῷ «Χριστῷ ev vq: ̓ϑεῷςς ou ny δὲ. quepzor 

EU ἣνι«ἀσκοὔδονιος εκρσατέ Ur; tà. ἱμέ x τὰ -ἐπὶ c 
8G. γῆς». πορνείαν; ̓ ἀχαϑαρσίαν,- ziádoc; ἐπιϑυμίαν; 1 

"oor dide d ἔρχεται" ἢ τὀργὴ τοῦ: Qebb. ἀποϑέσϑωσαν ob». 
— v sel οὐτοὶ: ὀργὴν, Dp; οκίων; βλασίρημίαν, νασχρος, ἰ 
εὐλογίαν: ἐκ. τοῦ. στόματος, αὐτῶν. ἀπεκδυσάμενοι a Y 

παλαιὸν» -ἄνϑρωπον gov Tic. ἐπιϑυμΐας xdi. ἐνδυσά-. 
P. μενοι. τὸν: Yéov τὸγ: ἀνακαινόμενον. εἰς, ἐπίγνωσιν, XT. 
491 εἴχόνα T0) κτίσαντος: αὐτόν" δ )υν. Χο. UE 
Sylb... $. 44... Τὰ. yàp: τῆς ta tA ἐλέγχει. iplc 

-- 20rooc: πἐγνωκότάς: τὰς. ιἐντολὰς,- ἐπεὶ. οἷός «ὃ. "λόγος. τοῖος οὐ 

ó- ϑϑέος" «ἀπὸ δὲ τῶν καρπῶν πὸ, δένδραν,, L2 ἀπὸ, 
τῶν AA CO. καλυστετάλων» qodí Cerda, - 7 γνῶσις" οὖν. 
& i ποῦν καϑποῦ - pM lig: πολιτείαις, ὁ, οὐκ. ἐκ οὐδοῦ, | 
λόγου "καὶ τοῦ ἄνϑουὰ" 2100 γὰρ, Aor Au - εἶναι. — 

Ὡότὴν. gatecins ponens MA τινα ἐπιστήμονα ϑϑείᾳμ᾽ Seba 
xo 9 ga 

τὰς ἐντολὰς: ὁπακοῆς. τὸ. δ, πάνταν κατάδη, La ποιοῦν τά 
Te. ἐγ. γενέσει. αὐτόν, (T6: τὸν ιἰἀνϑρωπογλξαυτόν᾽ τὲ γι-- 
γῴσκειν" ἱπαρασκέξυάζον. καὶ. QQU- epi dala καϑύς 

ϑύστασϑιαι "διδάσκον." ὡς. γὰρλ ὀφϑιαλμὸς. ἐνς σῴματιρος, 
τοῦτο, ἐνοτῷ γνῷ ἢ. qyráotg. abd e λεχύντων,. Dev). 
glow. τὴν: dz: ἡδονῆς: δουλείαν, xad nto "0k. τὴν. xo. ή 
avi εγλυχεῖαντ Ael γὰρ. :ἐλευϑερίαν, lua ante, 
E) 05 κύριος. «ἡμᾶς (ἐλευϑεροῖν μόγὸς, rod τῶν Ἢ 
Hei 

,*) ,€oloss, 2,: 14... ?*) Did, 3, Ae n105, 1T A {1 un | 

^ CC 



LEM: ADBX: STRO M;L. IH. C:VI. 1.45:46, 297 

flow. ve Yid. τῶν. ἐπιϑυμιῶν, xdi: τῶν: ἄλλων παϑῶν 
sd Aden ἔγνωκα vov κύριον sal τὼς» ἐντολὰς" αὐτοῦ, 

μὴ τηρωνλψεύστης. ἐστὶν καὶ. ἐνὶ πούτῳ ἢ - ἀλήϑέια 

QUA. ἔστιν" st) Ἰωάννης: λέγει. oxi x O asrioN Ces NA 

D.) X n τῷ - δὲ d x S 

(Mx X91$ 308 97€ yy VEO NIOUNYSAR (53:53 3C MY VQ CU : XS 
e 1 ' ^ o£ - ΄ 

ΒΒ: r ^2 , - ^ A y j E 

ἴοι ^w psexonbib ᾿ς amape (πε ρος C "4 οἵ 
ῷ 3 XN ap. 3 E: 305 0,0Nt X] 

e “Ἢ ἃ ᾿ C. ῆ & μὲ 

-- NONO, τ τ 0$ ΧΥΝ 359 yb NOD O33. ἢ Y ub 

— 

MS 

i " X93X τσ δ c sd 

Ae 846. Cole δὲ εὐφήμως δὲ ἐγχρατείας ἀσεβοῦ 

μὠπστόλου Ἰῳάγναῦ νι καὶ: νῦν. ἀντίχριστθι  πολλοὶιγε- 

| (meret: καλτφϑορά, «ὐὖνο cuoSpree meos v 
| s xe 2E c ] * ΤΥ * [ 23 , 

? peu dO cs Τρυφῆς. “μὲν. οὐν. zat. πάσης ἀκοσμίας" 

| ἡμᾶς ̓διιγόμος. ἔξάγειν- προήφηται, καὶ. «τοῦτό ἐστιν 
τς : m) CONG c M E A 

᾿φραὐτοῦ τέλος, «ἐκ τῆς ἀδικίας. ἡμᾶς εἰς δικαιοσύνην 

“τὸν. νόμον «ἀρίχνεῖται, ἀλλὰ. πληρῶσαι" 558); ἀληρῶπε 

᾿βθφητείας ἐπιτελεῖς γενέσϑαι. κατὰ τὴν αὐτοῦ παρόυ- 

|- σίαν, ἐπεὶ τὰ τῆς ὑρϑῆς πολιτείας. καὶ τοῖς δικαίως 
ἃ 

|- οβεβίωχόσι πρὸ τοῦ νόμου 'διὰ τοῦ" λόγου" ἐκηρύσσετο. 

| D* À DS P , UMP COLON Ἢ : 

| 3) 1Ioann. 2, 4, 5) Ibid. v. 18sq. .***) Matth, ὅς 17. 

i x 



238 CLEM. ALEX. STROM. L:JILGLVIL 46:48. 
vb did iA AG τὴν ἐγκράτειαν ovx εἰδότες yere 
πολιτεύονται , ἀλλ᾽ οὐ πνεύματι." γῆ δὲ καὶ σποδὸς 
τὸ; ̓ισῶμα reU πνεύματος. "αὐτίκα, μοιχείαν. ἐξ, ̓ἔνϑυ: 
μήσεως κρίνει ὃ κύριος". E γὰρ; οὐκ ἔστι xol. γάμῳ. 

Ἶ δἐγχρατῶς χρῆσθαι "καὶ. μὴ πειρᾶσϑαι διαλύειν ὃ 
συνέζευξεν 0 ϑεός *)g 'ποιαῦτα γὰρ διδάσκουσιν οὗ, 
"τῆς συζυγίας. μερισταὶν δὲ ó)c. καὶ τὸ ὄνομα βλασφη- . 
μιεῖται." μιαρὰν" “δὲ εἶναι τὴν συνουσίαν. λέγοντες οὗ- ὦ 

- δι "ok. wu σύστασιν. καὶ αὐτοὶ ἐκ συνουσίας εἰληφός-. 
- πῶς οὐχ ἂν Bev. "μιαροί; τῶν; Vin redit 
We Age οἶμαι καὶ “τὸν. σπέρμ." nC wont. da 

aes AT.  Hyiáiodiot μὲν à οὖν ἡμὴν ἀδιρεθειι οὐ m 
Ho opor ἀλλὰ καὶ διτρόπος. xi βίος: καὶ τὸισῶμοω" 
cÉngli τέων: yq δ' "ἀπόστολος" “Παῦλος. ἡγιάσϑαι iéye. 
132) ̓ γυϑαῖνα» diis ̓φοῦ" ἀνδρὸς; 3 "τὸν᾽ “ἄνδρα ὑπὸ 
τῆς. γυναικός i νι τί dé ἐστεν ὃ ὅπερ: PT κύριος ime: mob ὦ 
χροὺς ὑπερὶ τοῦ" maotüotor πυνϑανομένους, "εἶν ἔξεστιν} 

: νἀσιολῦσιμι γυνάϊχα Μωσέως: ἐπιτρέψαντος; “πρὸς τὴν 
σηληροκαρόίαν "uy, quor, ὃ “Μωσῆς τοῦτα, ἔγρα- 

ΘΨΕΡΑ ὑμεῖς δὲ οὐχ ἀνέγνωτε ὅτι. τῷ πρωτοπλάστῳ" ὃ 

ϑιρὸς" REP, ἔσεσϑε oido εἴς. σάρκα: μίων: ποὗστε ὃ P, 
“ἀπολύων. τὴν γυναῖκα χωρὶς" λόγου ᾿πορνείᾳις 750181; 
-αὐτὴν. μὐιχευϑῆναι Ten ἀλλὰ: μετὰ τὴν" ἀνάστα ott 
σιν, φησὶν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται. t "n *aL 

250p: “περὶ τῆς. κοϊλέαξ' "καὶ" τῶν. βρωμάτων. εἰρηται" 
ΠΣ βρώματα. "τῇ χοιλίᾳ καὶ 5 nora. τοῖς Ῥβοώμασιν, 
9 δὲ ϑεὸς καὶ ταύτην. καὶ τοῦτα “αταργήσει᾽ E 
“τούτους ἐπερρυϊπίξον τοὺς δίκην: χάπρων gol 'τράγων 1 

Nr οἰομένους, ἵγα μὴ ἀδεῶς ἐοϑίοιεν καὶ ὀχεύοιεν.. 
&. 48. P'yoty τὴν 'ἄνάστασιν᾽ ̓ ἀπειλήφασιν, ὡς ; 

"υὐτοὶ λέγοῦσε; καὶ διὰ τοῦτο ᾿ἀϑετοῦσι" τὸν “γάμον, 
A5 $ T Ἢ i , 29 9 X? j 

AAYR 2359 | «Ka 

$ “) 6t, Mattb, 119,6. Mares 10, 9... 55) Cf, 1 Corinth. 
T, 14. **")"06f, Matth. 19, 3 sqq. Marc. 10, 2 sqq. 
T)-Gf. Matth. 22, 30. ^. Marc, 12, 23. Luc, 20, 35. - 
T3) 1 Corinth. 6, 13: S «S ποῦ X. ( 

] 
] 
1 

; 

] | 

| | 
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μηδὲ ἐσϑιέτωσαν μηδὲ πινέτωσειν": καταργεῖσϑιαι γὰρ 
ἔφη. τὴν. "κοιλίαν. καὶ NUS βρώματα, t ἀπόστολος ἐν 

᾿ πῇ. ἀναστάσει... πῶς οὖν καὶ. πεινῶσε" "καὶ "διψῶσι: xol 
5 qm σάρκα πάσχουσι, sul “τὰ ἄλλα ὅσα 'δ' διὰ -Χρις- 
Φοτοῦ. τελείαν τὴν πὶ ὁσδοχωμένην.. ἀνάστωσιν. λαβὼν: 
t6 οὐ, πείσεται;. ἀλλ᾽ 0t καὶ τὰ εἴδωλα σεβόμενοι βοω- 
“μάτων. τὲ O00 καὶ: ἀφροδισίων: "ἀπέχονται" εοὐκ' ἔστι 
“δὲ ἡ βασιλεία. ϑεοῦ βρῶσις καὶ πόσις" Ἔἢ φησὶν.. μές 
λει. διὼ, φροντίδος. ἐστὶ. καὶ τοῖς, μάγοις οἴνου TE 

τοὐμοῦ καὶ ἐμψύχων καὶ “ἀφροδισίων. ἀπέχεσθαι, λα- 
τρεύουσιν ἀγγέλοις x καὶ. δαίμοσιν. ὡς. δὲ ἡ 7. ταἀπεινοφρο- 
σύνη. πρᾳύτης ἐσαὶν,, οὐχὶ δὲ autovía. σώματος » οὕτω 

, καὶ ἢ "ἐγκράτεια ψυχῆς. fee xl οὐκ, ἐν φαγερῶ, 
ἀλλ᾽ ἐν. ἀποχρύφῳ. RAUM. oce 

à UTE! de BN : ^ 

Ἧς τὴ 49. "Eioty ϑ' of πορνείαν ἄντικρυς. τὸν. ὌΝ 
μον λέγουσι καὶ ὑπὸ τοῦ διαβόλου. ταύτην regu 
0609 'δογματίζουσι, μιμεῖσθαι 9 αὐτοὺς οἱ μεγά- 

λάυχοί quoi τὸ κύριον μιῆτε γήμαντα. μήτε τι ἐν 
τῷ χύσμῳ κτησάμενον" μιᾶλλον παρὰ τοὺς ἄλλους. 

ονενοηκέναι. τὸ εὐαγγέλιον. “καυχώμενοι. Mya δὲ αὖ- 
'τοῖς 4. γραφή «ὑπερηφάνοις Ὁ θεὸς. ἀντιτάσσεται, 

᾿ἐαπεινοῖς. δὲ διδῶσι. χάριν" je LP οὐκ ἴσασι. τὴν 
"αἰτίαν 100. μὴ γῆμαι, τὸν κύριον" πρῶτον. “μὲν γὰρ 

Pech ἰδίαν γύμφην εἶχεν τὴν ἐκκλησίαν" ἔπειτα δὲ 

10) οὐδὲ ἄνθρωπος ἦν. κοινὸς, ἵνα καὶ βοηθοῦ. τινὸς 

5γ15, κατὰ: σάρχα δεηθῇ" οὐδὲ τεκνοποιήσασθαι ἦν αὐτῷ 

ἀναγκαῖον ἀϊδίως͵ μένοντι, καὶ μόνῳ. υἱῷ ϑεοῦ γεγο- 

ψότι. αὐτὸς δὲ οὗτος. ὃ κύριος λέγει, ὃ 6 ϑεὸς συνέ- 

υξευξεν. ἄνϑρωπος μὴ «χωριξέτω" E ao πάλιν" 

80007169 “δὲ ἦν ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, ἤσαν. qup ores 

γαμίζοντες, οἰκοδομοῦντες φυτεύοντες, καὶ ὡς ἦν ἐν τοῖς 

ἡμέραις zar, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ 

Ἵ 

“ 

à; 19) Aag 14, 17. 58} Iacob. 4; 6. - Petr..6, 5. 

599) Matth. 19, UTE Marc. 10, 9. / (d M 

* 

| 



prs s ποὺς sois ἄρας e tert Pott, 

4^ 

Jens δι κόσμος". ἐκ gioiyot dada avo, ᾧ τὸ 

yi 4g miis Τὸ δὲ οὐ πάντες χωροῦσι. τὸν γ᾽ λόγον, 1 

107000, εἰσὶ. “γὰρ εὐνοῦχοι. οἵτινες, ἐγεννήϑησων, οὕτως, 

καί, εἶσιν. Vu n οἵτινες. εὐγουχίσϑησαν ὑπὸ, τῶν 

ἄνϑι πων, "xot “εἶσιν “εὐνοῦχοι. οἵτινες εὐνούχισαν 

"ἑαυτοὺς j^ S ̓βασιλείαν᾽ “τῶν οὐρανῶν" δι ̓δυνά- 

μένος χωρεῖν, χωρείτω᾽ ἘΠ ὀχ' loaoty ὅτι μετὰ | 

τὅτὴν toU , ἀποστασίου ῥῆσιν πυϑομένων͵ τιγὼν 3 ὅτι 

aU ὀὕτως ἢ ἢ αἰτία- τῆς γυναικὸς οὗ ego 1 

τῷ yg gar. ̓ γαμῆσαι ida τότε ὃ κύριος. Em» 

"πάντες χωροῦσι τὸν "λόγον τοῦτον, “ἄλλ, dur ἢ 

δοτα ET): τοῦτο. γὰρ οἱ πυνϑαγνόμενοι. μαϑεῖν ὴ 

204 βουλήϑησαν, atl συγχωρεῖ, καταγνωσϑθείσης. ἐπὶ, 

πορνείᾳ Ta dais καὶ ἐκβληϑείσης. ἑτέραν "γῆμαι. 
ΣΝ 

* 

eoe DE καὶ b abes οὐχ, re en ünt- 1 

Sd pou ἐρῶσαν ὑπερύρα, oy UN iM dines y δὴ 

o δ 61. ᾿Ομωμοκὼς: οὖν τῇ. ἑταίρᾳ. ἢ: "μὴν '(ἀπά- : 

“ξεῖν: αὐτὴν εἰς τὴν πατρίδα, el συμπράξειενι αὐτῷ 

βοτωιὰν “πρὸς. τοὺς. ἀνταγωνιστὰς; ἐπειδὴ διεπράξατο," ' 

unito ἐχτελῶν τὸν ,ὅρκον, yowibdiievaga icu ὡς 

* 

*) Gf. Matth. 24, 27. Luc. 17, 28. 46} tbid. 18, 8. 
μὴν τ, Matth, 24, 19. Marc. 13, 17. Luc. 21, 23. 1) Act. 

1, 7. Ti) Matth, 19, 11 sq. TT) Tid. vi 10,17. | 
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 δαιὶμάλίστῳ ono titi». εἰκόνα» χἀμέστησεν cele Ku. 
᾿ρήνην, ὡς ἱστορεῖ Ἴστρος ἐν τῷ περὶ ἰδιότητος dor... 

ὥστ, οὐδ᾽ οὐ εὐκόυχέωο ἐνάρετν, εἰ μὴ δὲ ἀγάπην yc 
γοιτου τὴν ἱπρὰς. τὸν. Jdis. able, περὶ πῶν' βδελωσο. 

ϑσοβένων τὐνοράβον TTa32.06,6 μακάριος Mya ον, ares 
ράις κἀμροϊρἀποστήσονεαί rtg τῆς τείστειως ερηφέχοντές, 
meUj aga aid drei oa t td ot tue, d (Mu MAD 607 
“λυόἠεων, agis! ἀπέχεσθαι βρωμάτων) sc dl qr 
θέλ! (λέγειν ss ομηδεὺς ὡμᾶς . κατοβραβευέξῳ; Pv. deos 
ϑρησκρέᾳ τα πεινοφροσύμης. «el qqeidiq.ooR aae "5 )eo: 
δ᾽ δβυνοφφοξιυκρκεῖπαι. φραφβονο: M £déquu, QVO OUAEET v 41 

᾿ ζήτει Ades «οὐλέλυσοι ἀπὸ Dr IR G jc Adsl Ss Us 
- wal os 25 μοὶ πάλιν: αδρίστος, d. A ipt. δα τοῦ 
— γυναῖχαι ἐχέτῳ, ὑκαυρὴγειράζῃ, VHÉSS 05 GEO)" 
7 $0340 20:59 o t SAAM ΟΝ xyssopbr mb coit 

15:509. 82:0. T, δέ: οὐχὶ καὶ, οἷ; παλαιοὶ δίκαιος eus E» 
| ἀχαρίστως τῆς: ἀτίσεως ete rq av s, οἱ δὲ καὶ Ead 335. 
τ ἡοπόιήσανεφογήμαντες ἐγκρατῶς. xal a) μὲν, Ἠλίᾳ οι. 
| -0fs; xd EG diego, 3o agudo «95076, 044 QEON κα, Zu- 
| qiovi, δὲς διιπροφήτῃς. ὁχοκαταλελοίπει, wodedy, ἐξ dno. 
207) te: diÉpey. EO tstto Ru. «Σαουλ. gponyeti- 0t, 06, χα 
οαούτους ogitgdiéokt «λέγοντες πολιτείᾳι καὶ ῥίῳ,, «ἀρ θὲ 
᾿σύγχριϑῆναι aola, ξκείγρ εράδεσι, duvijaort at... (0 4] 

|. Ando τοίνυν »πὸν Ἰἐσϑύοχτ, μὴν ἐξουθεγείξῳς , 0. δὲ 
| Aa eov τὸν μὴ -ἐσθίοντα, μὴϊ κριγέτω" ἃ ̓ϑεὺς γάρ. 
ραὐτὸν προαελάβετῃ:. 1). ἀλλὰς xul 0. κύριος περὶ 
| Gevroü λέχωμ;, di D ers, qualvy, οΙωάννης μήτε ἐσϑίων 

|. -sprés arts vs καὶς λέγουσι, δαρμόγιον. ἔχεις, ἤλθεν. ὃ 
vibe, ποῦν ἀνϑρώπου ἐσθίων" καὶ, abris ane, λέγουσιν" 

|. εἀδοὰς ἄχϑρωποὸς -φαγὸς «καὶ vot vor tage s: og τελωνῶν. 
30er odia rto og ἀ{ 1)... ἢ 0d τοὺς, ἀποστόλους, ἄπο-, 

|. «δοκιμάζουσι; «Πέπρος, μὲν. γὰρ, ϑεαὶ ο()ίλέπιπος͵ ἐπὸιδο-. 
|ui: su ὁ ἀγοδτοῦν fux Ὀοῦσπῆ, "io οονοὺν UOI 

IE 
|^ *) 1 'Timoth. 4, 1.3. ^"*) Coloss.2,18.23. 555) 1 Cór. 

[fy (79 The 3n 55, 1); Rome th ERR) one t 
|. 18 sq. i Hi ἜΣ ia ck. 

Clement. lex. vol. II... Χ T 



241: CLEM. ALEX. S'TROW.LUBE G1/5.65:54) 

ποιήσαντο; Φριρείος di wi τὰς ϑυγατέρασ ἀνδράσιν! ς 
ἐδέδ ey zo vo ΟἿΑ, ig ὧν τ 20030Y i400X0i 20k gunt) ἢ 

^os Kolb ye Hablor ola der ἔν tie. ἐπι. 
στολῇ τὴν αὐτοῦ. ἡδοδαγορεύειν" σύζογον"» ἣν" oDomes ὦ 

δριεχόβιϊ ξεν ἡ διὰ ἡ εὖ opns εἰὑπεήρεσένιξ ἡ enoroMés c λέχει ὦ 

οὖν ἔν tiir Uno voli 3 οὐχ ἔχομεν" ἐξουσίαν» ἀδελφὴν ὁ 

| γναϊκαλδέριἄγειν ;c- war οἱ λόνηοὶ ἀπόστολοι ον 
ἀλλὰ οὗτοι, μὲν" οἰκείδ. τῇ" “Φφιωπονίᾷ." ἀπερισπάστῳ P. 

- τῷ Χηρύγματι προσανέχοντες οὐχ de γαμετὰς, 81 436» 

τοῦς ἀδελφὰς περιῆγον τὰς: yovetyus συνδιϑκόνους Pott 
ἐδομένοϊ πρὸς "Τὰξ΄ οἰκουροὺὼ yvvütiiuc, δὲ dy watoelg 1 

τὴν γοναῤκωνῖτιν, ἀδιαβλήτως παφειοσεδύετο ἢ bow 
ófov διδασκάλίας 7 Tope, 0b χαὶ ooh, περὶ διαχύνων Ὁ 

"γυναικῶν ἐν τῇ. ἑτέρου» ἡρὺς “Ῥιμόϑεον" ἐπιστολῇ» δ were 
15vaioc. διατάσσεται ΤΠαῦλος. ἀλλὰ μὴν ὃ αὐτὸς οὗτος 

- abt) BUS ὡς coda ἔστιν ἢ βαϑιλεία ToU θεοῦ. βρῶσις: τ 

C kal? πόσις", οὐδὲ μὴν ̓ ἀπυχὴ οἴνου sa ἀρεῶν»" «ἀλλὰ 
s E SLA EA BAIN τον 7 ; Ἄσι χά χα τὺ ias πω τὰ ῬΑ A 

j Oixatocóyn Aul εἰρήνη, cuti: χαρὰ v πνεύματ
ι ἁγίῳ 555). ἱ 

τίς abrQv μηλωτὴν καὺ ζώνῃ» δερματίνην. ἔχων"πε- ἢ 

φοριέρχεΐαι ὡς Ἠλίας; τίς δὲ σάκκον περιβέβληται γυμνὸς ὦ 
QUNM. 5, τὰ, e PEOR you : ti uc : Cs f 

τὰ ἀλλα wol: ἀνθλχόδετος ὥς Ἡσαΐας; ἢ περ ίζωμο pu
det 

γὺν λινοῦν, ὡς “Ιεδεμίας; ᾿Ιωάννου δὲ" τὴν, ἔγστασυν τὴν - 

γνωστικὴν τοῦ βίου τἰδ με μήσξϑαι; ἀλλὰ καὶ οὕτω" βεοῦν.-
 | 

. "e ηὔχαδίστουν τῷ χεϊσαντε δὲ ̓ μᾶκάῤιοι προφῆται. ς 

25 5 42 84. EP? 92". Καρποχρότους δικαιοσύνη, καὶ 

τῶν ἐπὶ ἴσης αὐτῷ τὴν ἀχύλαστον μετεύγτων κοιγωτ:ῇ 

γίαν ὧδέ. πως Νὰὡταλύενδιεν ἅμα γὰρ, τῷ φάναν, τῷ 

αἰτοῦντί σὲ δὺς "Pop oer d τὸν: ϑέλοντα Oava-. — 

σασθαι ^ um. anbüotguqnc" "e ̓ ταύτην διδάσκων" 

30xotyorlav, 00yi: 02 ΤῊΣ dJdyyov s γῶν δὲ δου αὐτῶν "καὶ 1 

- Aaa vtov Gr QovatéHtvoc ἀπὸ qu; εὐὺς ὑπάρχοντος", 

 Ρι τοῦ ἔχοντ δὲ xoà διδύντοδ: καὶ 'δανείζόῥτος yrí- δ᾽ ὅταν. 

1926 χύριος φῇ" ,ιἐπείνασα χαὶ ἐχορτάσατέ με" ἐδίψησα, 

Sylho p(5* Sa3edgr Δειόδῖοο {55 τ τὸν onem pF E ( 

7$)'1 Corinth. 9,5: "Mey Roman; 14, 17. ***) "Matth. | 

, . Sog «τοῦνξ. SAnras t [ 

5 
£z 

- 



CLEM. ALEX; STROM. L.IL C. VL $. 456, 948 
| xol. "ἐποτίσατέ. S ξένος ἤμην. χαὶ συνηγάγετέ 38 
᾿ γυμνὸς. xol. περιεβάλετέ HESS Swtta ἐπιφέρει: ἐφ, : 

ὅσον. ἐποιήσατε ἑ evi τούτων, τῶν. ἐλαχίστων, ἐμοὶ. aped 
Guxe S84. οὐχὲ δὲ τὰ «αὐτὰ καὶ. ἐν «τῇ. παλαιᾷ ἐς 
zh von déxti τος δ διδοὺς. πτωχῷ δανείζει. eo ΝΟ 

μὴ ἀπόσχῃ. εὖ ποιεῖν ἐνδεεῖ" ΠΑΝ ngos : 

deb 55. Koi “πάλιν, «ἐλεημοσύναι καὶ ἱπίστξις μὴ 
ἐχλιπέτωσάν. σεῦ 9) εἶπεν, πενία" δὲς ἄνδρα: τα-- 

τς «πεινοῖ; χεῖρες δὲ ἀνδρῶν πλουτίζουσιν" ἀράν), ἐπιφέρει 
| 404, ἴδον: ἀγὴρ, ὃς οὐκ ἔδωκεν ἐπὶ τόκῳ τὸ ἀργύριον: 

' ναὐτοῦ, ἀποδεχτὸς γίνεται" Ns καὶ λύτρον ψιιχῆς -ἄν-Ῥ, 
pic ὃ ὃ: ἴδιος πλοῦτος. κρίνεται" p. οὐχὶ. διασαφεῖδ37. 

ἄντιχρυς; ὡς οὗν. ἐξ. ἐναντίων", δι. κόσμος ᾿σύγκειταίβοιι. 
ὥσπερ ἐκ “ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ Ti) P ξηροῦ τὲ καὶ 

| 455000 , οὕτω κἀκ τῶν διδόντων κἀκ τῶν λαμβανόν- 
τῶν. πάλιν τε αὖ ὅταν εἴπῃ" íÜ ϑέλεις τέλειος ye- 
ὑγέσϑαι," πωλήσας τὰ" ὑπάρχοντα E πτωχοῖς y tob 
ἐλέγχει. τὸν καυχώμενον. ἐπὶ τῷ «πάσας τὰς ἐντολὰς 
d γεύτητος τετηρηκέναι" ἃ RA γὰρ 'πεπληρώκει. τὸ 

28. Ayant τὸν πλησίον o0) ὥς ἑαυτόν." τότε. δὲ 
ὑπὸ τοῦ" κυρίου "συντελειρύμενος. ἐδιδάσχετο δὲ ἀγά- 

^ e “μεταδιδόναι. : 

TIEN (8006. Καλῶς 60v πλουτεῖν οὗ κεκιύλυχεν, ἀλλὰ 
, lo τὸ ἀδίκως καὶ ἀπλήστως πλουτεῖν" ᾿ς τῆσις" γὰρ 

|.995 «κἐπισπδυδομένη, μετὰ ἀνομίας ἐλάττων γίνεται" ATH 
CENA εἰσὶ" τ ΔΝ ot. σπείροντες nAelova ποϊοῦσι, καὶ οἱ 
τς υνάγοντεξ᾽ ἐλαττοῦνται" ΝΎ ΎΕΡΑ περὶ ὧν γέγραπται; 
᾿μἐσκόῤπισεν;" ἔδωχεν τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη: ̓αὖ-᾿ 
[oU μιέγει, εἰς τὸν αἰῶνα" Ptr IM ὃ μὲν γὰρ 
Ν [4 

80 9 jos xol πλείονα συνάγων" ovr0c ἐστὶν ὃ διὰ 
i Wb. MA 

rubei) Mattb, 25, 35 54, **) Ibid. v. 40, 555) Prouerb. 
19, 17. ***") Ibid. 3, 27.  *****) Ibid. v. 3. 1) Ibid. 
10, 4. i1) Ibid. 13, 8. iT) Matth, 19, 16. — Marc. 

40, : 17. Luc. 18, 18. i1) Prouerb. 13, 141.. i17) Ibid. 
11, 24. iiir T) Psalm. 112, 9, F Ὶ ὲ 

k Xx 2 
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τῆς δειψείου καὶ προσκαίρου" μεταδόσεως t0 οὐράνιαι 

ἀεώμενος xal τὰ αἰώνια, ἕτερος δὲ gue μέταδι- Ὁ 

dubt κινῶς καὶ θησαυρίζων ἐπὶ τῆς pfe ὅπου «σὴς | 
Jui βθῶσις dort" 7. epi οὗ γέγραπται, συνε 

δάγων᾽ τοὺς μισθοὺς; συνήγαγεν εἷς δεσμὸν, τετρυπημές: 

por ἢ)" "τούτου τὴν : χώραν εἐὐφορῆσοι" oAéyet dy 

TÓ εὐαγγελίῳ. ὃ 'κύριος, ἔπειτα τοὺς xüpmobc ἀποϑέ. 

σϑαυ- βουληθέντα χιοῖκοδ ομησόμενον ἀποϑήκας μείξό- 

/ wugh-kerà τὴν προσωποπσίοιίαν εἰπεῖν, πρὸς. ἑαωτὸν,. 

10 πἔχεις dye) à “πολλὰ ἀποκξίμενά, "0L. de ἔτη, n0, £3 

4 φάγε; «πίε," εὐφοὶίνου" ἄξρον οὖν; ἔφ jg ταύτῃ γὰρ : 

το ζῇ: νυκτὲν τὴν. ψυχήν Gov: ἀπαιτοῦσίν ἀπὸ σοῦ." 6500 4 
quu 2 LN, 22 .Ὁ ἦ 

“λοπητοίμασας; bye γένηται IE) SS ὦν cysqxept 

dafs. ὁ 

2 &* Ls aM 

j , yt Nodoad eq NOD. 3^ ς 

yi £ " 2 

p' s τοῦ Goes tek ἢ 
Φ 

ἊΣ ^, P 

v 
D 

" dé^an One Ὁ" 

1655 0S Ἢ μὲν οὖν. ἀνθρωπίνη ἐγκράτεια, ἢ, κατὰ 

τοὺς φιλόσύφους λέγω τοὺς Ἑλλήνων τὸ. διαμάχεσϑαι 

aj ἐπιϑυμίᾳ καὶ μὴ ἐξυπηρετεῖν αὐτῇ εἰς τὰ ἔργα — - 

ἐπαγγέλλεϊαι, 3 καϑ' ἡμᾶς δὲ τὸ μὴ ἐπιϑυμεῖν, οὐχ ὦ 

Uyg, τις ἐπιϑυμῶν καρτερῇ, AX ὅπως καὶ τοῦ im 

᾿φοοϑυμεῖν ἐγκρατεύηται. λαβεῖν δὲ ἄλλως οὐκ ἔστι. τὴν 

ἐγκράτειαν ταύτην ἢ χάριτι τοῦ ϑεοῦ. . διὰ. τοῦτο 

εἶπεν. «αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν" T), ταύτην ἔλα- —— 

pev τὴν χάριν "καὶ ὃ Μωσῆς τὸ ἐνδεὲς. σῶμα, περὶ- ὦ 
Pu : 

κείμενος, ἵνα τεσσαράκοντα ἡμέρας μήτε mensa μήτε 
ur - i A 

250unj03- ὡς δὲ ὑγιαίνειν ἄμεινον τοῦ ψοσοῦγτα. περὶ 

: es à d « 

ὑγιείας διαλέγεσϑαι, οὕτω τὸ εἶναι φῶς τοῦ. περὶ 
ῖ 

c 
i ἣν 

Ν ) 1 

μωτὸς λαλεῖν. χαὶ ἢ κατὰ ἀλήϑειαν. ἐγκράτεια: τῆς “ 
- ὡς Φ ὃ à n. 3 e | ES : 

- ὑπὸ τῶν φιλοσόφων διδασκχομένης:.:. οὐ γὰρ ὅπρυ φῶς, ὦ 

lei σχότος, ἔνϑα δέ ἐστιν ἐπιϑυμία ἐγχαϑεζομένη Ὁ 

« , 3 wor 
M LAE i J c , atc ^ - 

ϑθμόνη τυγχάνουσα xv τῇ ἐνεργείᾳ ἡσυχάζῃ τῇ διὰ τοῦ 

σώματος τῇ μνήμῃ συνουσιάζει πρὸς τὸ ἢ" παρόν. 
- 

& » 
«τῇ t 

Pasta uM ed 
οὐ ΣΉ. 

Luc. 12, E 

der *) Matth. 6, 19. '*?) Aggae. 1, 6. ess) 

. . 416—420. 1) Matth. 7, 7Z. rb 



ZR 
^ 

CLEM, ALEX; STROM. T.HI. C. VH. j:58.59. 245 

Ἐπ τ ub 158. Kd9óAóv δὲ "ἡμῖν προείτω; "ὃ «λόγος περί. 
se γάμου aedi τε τροφῆς. χαὶ -τῶν ἄλλων» μυἸδὲνῶ38. 

xor ̓ ἐσιϑυμίαν": "ποιεῖν, ᾿ϑέλειν. δὲ. μόνα: ἐκεῖνα Φἀθοιι. 

ἀναγκαῖα." οἱ οὔ! γάρ, ἐσμεν ἐπιϑυμίας τέκνα». ἀλλὰ ϑε- 

ὁλήματος.. καὶ «τὸν ἐπὶ  παϊδοποιίῳ γήμαντα: ἐγκράτειαν: 

ἀσχεῖν. "χρὴ» ὡς. m ἐπιϑυμεῖν. τῆς γυναικὸς. τῆς 

ἑαυτοῦ, ἣν ἀγαπᾶν ὀφείλει," δεμνῷ xài σώφρόνι πάϊ- s 

, δοποιούμενος ᾿ϑελήματι. ποῦ. γὰρ τῆς σἀρχὸς πρό-" 

τ θιον: ποιεῖσθιαι εἰς ἐπιϑυμίας" διιάϑομεν, εεὐσχημιό- d 

aos. EET ἐν ἡμέρφ᾽ τῷ. Χριστῷ. καὶ τῇ aemputoc 

| UY φοτεινῇ. ἀγωγῇ «περιπατοῦντες; μὴ, κύμιοις.. καὶ 

| μμέϑαις, μὴ; ἰχοίταις. καὶ ΤΟΝ ναός μὴ tore. καὶ: τς 

λοις" yi ! «81 

wies $4.59. MM yàp οὐ “μόνον περί τι ὃν Moe τὴν 

᾿τϑἐγκράτειαν» συνορᾶν προσήκει», τουτέστι τὰ. ἀφροδίσια: 

ἀλλὰ. Ὡγὰρ καὶ περὶ τὰ. ἄλλα 060 σπατάλῶσο: émov-. 

qui) ψυχὴ ἡμῶν; OE ᾿ἀρχουμένη τοῖς. ἀναγκαίοις, 

᾿“περιεργαζομένη δὲ τὴν χλιδήν. “ἐγκφάτειά: ἐστιν. ἀρ- 

| ψυρίου καταφρονεῖν, τρυφῆς, χτησεως, ϑέας: καταμε 

| 2ογαλοφρονεῖν, 6 στόματος κρατεῖν, κυριεύειν. "λογισμῷ; 

τῶν. «τονηρῶν. ἤδη: δὲ xol ἄγγελοί τινες üxgutelg 

“:)ενόμενοι" ἐπιϑυμίᾳ. ἁλόντες οὐρανόϑεν. δεῦρο; κατα- 

πεπτιύχασιν». Οὐαλεντῖνος δὲ ἐν τῇ πρὸς Aya dod 

ἐπιστολῇ «“αάντα᾽; φησὶν ὡπομείνας ἐγκρατὴς ἦν, 

26ϑεύτητα Ἰησοῦς εἰργάζετο, ᾿ἦσϑιεν καὶ ἔπινεν ἰδίως 

οὐκ ἀποδιδοὺς. τὰ βϑώμοτα.. τοσαύτη ἦν; αὐτῷ in 

xgaelac: δύναμις, ὥστε. καὶ μὴ φϑαρῆν αι τὴν. τροφὴν: 

iv αὐτῷ, ἐπεὶ τὸ φϑείρεσϑαι αὐτὸς 00x. εἶχεν" - nei 

ue οὖν. or. ἀγάπην Τὴν πρὸς τὸν κύριον. LOD 

᾿θαὐτὸ. τὸ. καλὸν ἐγκράτειαν ἀσπαζόμεϑα τὸν ιγξρὸν τοῦ 

Lg πνεύματος. ἁγιάζοντες, καλὸν. γὰρ, «διὰ, τὴν βασιλείαν 

2 φῶν οὐρανῶν. εὐνουχίζειν, ἑαυτὸν". EON πάσης:. dudvss 

00 μίας. καὶ. καϑαρίζειν τὴν συνείδησιν ἀπὸ vexQ ρῶν. ἔρ-- 

|^ gov dg. τὸ λατρεύειν ϑεῷ ζῶντι" ὅ55), 

———— 

9) Roman, 13,12—14. **) Matth. 19, 12, ***) Hebr, 9, 14. 

YA Qy* 
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194. ἡμερῶν. ὥς φῆσιν 244v 
Sylb; Ἰνδικοῖς, καταφρονοῦσι. δὲ S'avárov. καὶ nag 539. . 

οὐδὲν ἡγοῦνται τὸ ζῆν, πείϑονται γὰρ. εἶναι: sro) uj, Pott. 1 

ἧς 
- 

246 CLEM. ALEX. STROM.L; amc vam. j-80:61: 

Juss $60. ΟΣ δὲ διὰ τὸ ἴσὸς τ τὸ πρὸς. τὴν. σἄρχα τῆς 
ὃ VI ἰδυναλλαγῆς xo τῆς τῶν καϑηκόντων 'βρως ̓ 

“μάτων μεέαλήψεως ἃ χαρίστως ἀπαλλάττεσθαι. ποϑοῦν- 

τὲς dpud ele τε xol (9 t0t AÀóycc ἐγκρατευόμενοι, 

δκαϑάπερ. τὰ πλεῖστα τῶν ἄλλων ἐθνῶν. ᾿Βραχμᾶναε 

γοῦν. οὔτε, ἔμψυχον. ἐσθίουσιν. οὔτε. 'οἶνον" πίνουσιν, 

ἀλλ οἵ “μὲν αὐτῶν χαϑ' ἑκάστην ἡμέραν. ὡς. ἡμεῖς 

Ρ. τὴν. τροφὴν. προσίενται". ἔνιοι δ᾽ αὐτῶν. διὰ τριῶν 

γεγεσίαν, ἃ δὲ σέβουσιν. Ἡρακλέα καὶ Müyo. οἱ χα- 

λούμενοι δὲ σεμνοὶ τῶν Ἰνδῶν. γυμνοὶ διαιτῶνται 

vOv “πάντα βίον. οὗτοι τὴν ἀλήϑειαν. ἀδκοῦσι 

1δχαὶ. περὶ "τῶν “μελλόντων. προμηνύουσι καὶ" -odflovot 

τινὰ πυραμῖδαν" vg" ἣν ὀστέα τινὸς ϑεοῦ νόμίζόυσιν 

ἀποκχεῖσϑαι. οὔτε δὲ οἱ :γυμνοσοφισταὶ οὔϑ᾽ οἱ Ay 
pevot σεμνοὶ γυναιξὶ χφῶνται,. παρὰ “φύσιν γὰρ τοῦτο 
καὶ παράνομον δοκοῦσι, δὲ ἣν αἰτίαν. σφᾶς: αὐτοὺς. 

᾿2οἁγγόὺς. τηροῦσι, παρϑενεύουσι ὁ δὲ χαὶ αἱ σεμναί," door 1 
κοῦσι δὲ παρατηρεῖν. τὰ οὐράνια καὶ διὰ τῆς. τούτων 
gum τῶν μελλόντων ̓ προμορφεύεσθαιί:ο τινα»: 

- 
(P ᾽ν "τ 

Cap. VIII. 

| $& [2H Ἐπεὶ δὲ οἱ τὴν ἀδιαφορίαν nodis vii 
2όβιαζόμενοί. τιγας ἡ λίγας γραφὰς συνηγορεῖν αὐτῶν 
τῇ ἡδυπαϑείᾳ, οἴονται, ἀτὰρ δὴ züxelvny*. «δρμίαρτέα 
γὰρ μῶν οὗ κυριεύσει; οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον, ἀλλ 

43x13 ἐ 

vno yüpu. *): χαί τινὰς ἄλλας. τοιαύτας" i de ἢ AU ; 
τοιούτοις μεμνῆσθαι, οὐκ εὔλογον, οὗ yàp ἐπισκευά- 

δοζὼν vovv πειρατικὴν;" φέρε δὴ" διὰ ̓βραχέων. διαχόψως-. 

μὲν." αὐτῶν τὴν ἐγχείρησιν. αὐτὸς γὰρ ὃ “γενναῖος 

ἀπόστολος τῇ mgouignpérm λέξει ἐπιφέρων πα iti 

4 2 . *"R 

5) Roman. 6, T W : ἐξ αὐ 

ὅρος δ᾽ πολυΐστωρ' πέρι: τοῖς P. j 

* 

^x axo ai ὉΠ 
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τὸ. plague ou τίς οὖν; τ:ἀμαρτήσωμεν»" ὅτε οὐχ. ἐ
σμὲν 

ὑπὰνκριόμονῳ., ἀλλ. ὑπὸ χάριν; μὴ. γένοιτο". ἢ)»: οὕτωξ 

ἐκϑέως καὶ νυροφηκικῶς.. Vp παραχρῆμα ἊΝ 

coquitmdii sie joris ULL 

| or Gases 62.^ Ó0 39 0»te( 8t. 0v? 9o ἔοικεν ὅτι. P 

πάντας. ἡμᾶς φανέριυϑῆναι, δεῖ; ἔμπροσϑ
εν τοῦ ̓ δήμα- 

τος ποῦ «Χριστὸῦ "yd. υχρμίέσηται. ἕκαστος διὰ τοῦ σίύ- 

μιαπρρυσερὺς» ἃ δ ἃ ἔπραξεν εἰτευἀγαϑὸν εἴτε κακόν". 82) 

DE εὖ ὁ διὰν ποῦν » σώμιοϊτος. πἔπραξέν τις. ἀπολάβῃ. 

410, ὥστε & ch ἐν Χριστῷ. xou) κτίσις
" y οὐκ. ἔτι quip 

τητική; Ó «τὰ. ἀρχαῖα παρῆλθεν." οἀπελουσάμεϑα τὸν 

“ ῥίον! La ̓παλαϊόν. dot γὰρ. γέγονε. καινὰ". 58), 

ἁγνεία, ἐκ πορνείας. οκοὶν ἐγκράτεια. ἐξ ἀκρασίας; € διτ 

καιοσύνη ἐξ duxi. (x τίς γὰρ. (μετοχὴ δικαιοσύνῃ 

15401. ἀνομίᾳ;: 44) τίς: κοϊγωνία φωτὶ “πρὸς ἀκότος; τίς. 

δὲ δυμφώνησιςν "Χριστοῦ. πρὸς" "Βελίαρ; 
τίς μερὶς. πί- 

στῷ" μετὰ ἀπίσγουψον τίς, δὲ συγκατάϑεσις vod ϑεοῦ 

μετὰ εἰδώλων". T); «ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγε- 

᾿ λίας. καϑαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ. σαρ- 

| 20xüc. xoà πνεύματος ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύγην ὁ à vedbgos 

tend 
d "i a y ESTO "ips AX. : aS 20 me IE 

je m 63. Οἵ T ἀντιτασσόμενοι τῇ: κτίσει
 τοῦ, Beds 

- quà τῆς ̓εὐφήμου" ἐγκρατείας ᾿ κἀκεῖνα λέγουσι: τὰ “πρὸς 

᾿φϑξαλώμην εἰρημένα, ὧν πρότερον ἐμνήσθημε
ν" φέρεται 

o» οἶμαι ἐν. τῷ re Miyunviovc εὐαγγελίῳ. "quoi P, 

. γὰρ 0; ὅτι αὐτὸς εἶπεν ὃ ctio, ἦλθον χαταλῦσοαι Tà540. 

E yw τῆς ϑηλείας * ϑηλείας μὲν. τῆς" ἐπιϑυμΐας, ἔργαθανε, 

"γένεσιν sai φϑοράν.. τί οὖν. ἂν εἴποιεν χατελύϑ
η͵ 

30i "διοίκησιξ᾽ αὕτη; οὐχ᾿ ἂν φήσαιεν,. μένει: γὰρ
 ἐπὶ "τῆς 

nel: rr ὃ MN ἀλλ οὐχ penc δ᾽ 

; e) Roman. 6, 15. 55) 2 Corinth. 5, 10. ss) Ibid. 

(4s 16 sq. X) 1bid,-6, 44 —416. 5T) Ibid,. Te $445 i 

it. Abk 
) Y .XAOX 
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κύριος y vor dre ig riora dmóvutecvepitiéoen. 
ἔργω; qikagyvotuy;: φιλονεικίαν, ̓ φιλοδόξίαν; "γυλαίκος 
Nc mudepaoluv, BÀ d die Cin "ἀσωτίαν καὶ τὰ 
τούτοις OLLOLO , τούτων! (e 2j yévéo 5 Joi otio pa 
ὁχῆς. & ye goremgol- "roli magusirióiagi ^) gurepeeda δ᾽ | 
καὶ; αὕτη. 4 ̓ϑήλεια: aeta tun ἤν. γένεσιν, δὲ xol: φϑο- 
àv τὴν ἐν. xvion! πρϑοηγουμεένιος" γίνεσθαι ᾿ ̓ ἀγάγδη 
Μέχοι. ᾿παντελοῦς τδιακρίσεως el ""ἀπκατοοτῴσεως 

᾿ ἐνλογῆς, o7. ἣν καὶ οἱ "τῷ: κόσμῳ» «dumb δῦ: 
1h τῇ: ̓οἰχειότητι" περοσγέμοντυηλυνο L..5 qi ὃς βεϑῦν θα, 

64. "09v εἰκότως: σεξρὶ Ὁ δυντελείας. naria 
A06 τοῦ; λόγου. 1: “Σαλώμη quel, My gt τίνας Tol Ld 

- ϑρωποι" ἀποθανοῦνται y Gard gero. pra 'καλεῖοἢ γραφὴ 
διχῶς," TA T φαινόμενον" καὶ tj»: ΩΣ mda TE 

ιδαῦ aer σωζόμενογ᾽ καὶ τὸν: μεῖνον καὶ S inosop' “ψυχῆς: p 
o4 ἁμαρτία. λέ ἐγεταις dios καὶ “παριξετηῃρημένως; T πίον 
xglyevau: ὃ xéphio)n «μέχρις ἂν τίχτωσιν. αἱ | yereixeg?, 
AOUTÉOTU μέχρις Uv αἱ ᾿ἐπιϑυμίαι" ̓ένεργῶσεν ὦ διὰ 
τοῦτο. ὥσπερ δὲ ἑγὸς ἀγϑρώπου" dy ̓ ἁμαρτία. εἰς τὸν 

Ὡοκύσμιον. εἰσῆλϑεν “καὶ διὰ τῆς: ἁμαρτίας. ὃ ϑάνατος ᾿ 
εἰς πάντας ἀνθρώπους «διῆλθεν ἐφ᾽ ᾧ πάγτες ἥδμαρ- 

. t0Y,. καὶ ἐβασίλευσεν ὃ ϑάνατος ἀπὸ dp μέχρι 
Π]ωῦσέως" b φησὶν « ὃ ἀπόστφλος"" φυσικῇ δὲ ἀγνάγχῃ 
ϑείας οἰκανομίας γενέσει" ̓ϑάνατος ἕπεται, καὶ συνόδῳ 

όψυχῆς. καὶ σώματος" ἢ" τούτωνι διάλυδὶς ἀχολουϑ εἴ. 
εἰ δὲν ἱἕνεκεν. pio jare: «o ἐπιγνώσεως. 3j éveotás idm. - 
καταστάσεως. 02). διάλυσις". ὡς δὲ: αἰτία ϑανάτσυ.ς 

Á διὰ τὸ τίκτειν. 4. γονὴν νομίζεται, x οὕτω xi buie duh 
δ, σὴν αὐτὴν» αἰτίαν: λεχϑησέτιμ" voy epu. οὔτι $10, οὐδο 
pour :66,: d brisa di 'προχατάρξασω. τῆς. παραβάς 

οσεὼς, ζωὴν. ἅδη πιροσηγορεύνιη.. διὰ. τὴν. τῆς dead "- 
afe αἰτίαν: τῶν T6. '“γεννωμέκῶν: dr 1€ ̓ ἁμαρταγόνεων: | 
γίνεται. ὁμοίως. δικυων. ὡς: καὶ ἀδίκων. auo y ex 
ὅτου ἡμῶν ἑαυτὸν Tuo dion ἢ ἔμπαλιν ἀπειϑῆ 
"JE T («9 adit QU rentoft. {δ 

5) Ephes, 2, dis fi ὃ 5} Rowan. ὁ, 12. 44. | £94 995). Genes. 3; "» 



- 

2 

CLEM.ALEX;STROM. ΠῚ, C.IX. 4.6567. 249 
, ; : dy » "m 

χατασκευάζοντος. ὅϑεν οὐχ ἡγοῦμαι ἔγωγε μυσαντὲ- 
TX 31343 Y *- - ^ s: ^ 

σϑαι. τὴν. ἐν. σαρκὶ ζωὴν τὸν ἀπόστολον, ὁπηνίκα. uvP. 
Parce SS EICPS ! "ria Moy 

qii". «UA. ἐν. πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε "καὶ vOr941. 

μεγαλυχϑήσεται Χριστὸς ἔν τῷ σώματέ μου εἰτεβοίι. 

ὁδιὰ ζωῆς, εἴτε διὰ. ϑανάτου, ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν «Χρε-. 

στὸς. καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. εἰ δὲ τὸ ζῆν. ἐν 
4 Ἂς N an : * » adde 2 

᾿ σαρκὶ καὶ τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου, τί αἱρήσομαι, 00 

γνωρίζω, συνέχομαί τε ἐκ τῶν δύο τὴν ἐπιϑυμίαν ἔχων εἰς 

τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι" πολλῷ γὰρ κρεῖτ- 
, 

40z0r, τὸ δὲ ἐπιμένειν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δὲ 

ὑμᾶς" *)* ἐνεδείξατο γὰρ οἶμαι διὰ τούτων. σαφῶς 
: - ιν ΤΊ 3/8 - , ^ jl DN 2 4 - 

τῆς. μὲν. ἐξόδου. τοῦ. σωμοατος ΤΊ» “Ζπρὸς ϑεὸν αγοτν 

ἢ M 21 δ Ἃ 

᾿ρτελείωσιν, εἶναι, Tijg δὲ ἐν cagxi παρουσίας τὴν εὖ- 
’ : ^ * aQ*-* - 7 c / 

χάριστον διὰ τοὺς σωθῆναι δεομένους ὑπομονὴν. 

ΡΞ ἢ. 66. 7 δέ; οὐχὶ καὶ τὰ ἑξῆς τῶν πρὸς Za- — 

195.λώμῆὴν. εἰρημένων. ἐπιφέρουσιν. οἱ πάντα μᾶλλον ἢ 

5}}».τῷ χατὰ, vv. ἀλήϑειαν. εὐαγγελικῷ στοιχήσαντες xa- 
θησαν. ΜΌΝ 5 Pd in 

vóri; φαμένης, γὰρ αὐτῆς, καλῶς οὖν ἐποίησα μὴ 
- € s / - : - h t. 

τεχοῦσῳ, ὡς οὐ, δεόντως τῆς γενέσεως παραλάμβανο- 
31 C 

᾿φομένης, ἀμείβεται. λέγων ὃ κύριος, πᾶσαν φάγε βοτά- 

ay, τὴν δὲ. πικρίαν ἔχουσαν μὴ φάγῃς. σημαίνει 
N * ^ / P] € b 2 2315 

γὰρ καὶ διὰ. τούτων ἐφ ἡμῖν εἶναι καὶ οὐκ, ἐξ. γε. HE HS μ οὔκ. 
ἀνάγκης. κατὰ χώλυσιν ἐντολῆς ἤτοι. τὴν ἐγκράτειαν 

(4 s 
ἢ xol τὸν γάμον, καὶ ὅτι ὃ γάμος συνεργάζεταί -τε 

| 2515; κτίσει προσδιασαφῶν. 

ἢ. .67.. ἸΠή ποῖ οὖν ἁμάρτημά τις ἡγείσϑι, 
E ys , H ^ POM ^ 2 ^ € S / 

τὸν γάμον τὸν κατὰ λόγον, εἰ μή πικρᾶν ὑπολάμβά- 

τς γε παιδοτροφίαν ---- πολλοῖς γὰρ ἔμπαλιν ἀτεκνία Àv- 
παιθοτροφιίαν — : € γὰρ ἐμ ' 

/ c 

πηρύτατον --- μήτ᾽ ἂν πικρὰ ἡ παιδοποιία. φαίνηταί 

| arum, μεταπερισπῶσα. τῶν. ϑείων διὰ τὰς, χρειώδεις 

ἀσχολίας. μὴ; φέρων. δ᾽ οὗτος εὐχόλως τὸν μιογνήθη. 

βίον ἐπιϑυμεῖ, τοῦ. γάμου, ἐπεὶ τὸ εὐάρεστον μετὰ 

δωφροσύγης ἀβλαβὲς «καὶ κύριος ἕχαστος ἡμῶν. Tvy- 

χάνει τῆς περὶ τέκνων γονῆς αἱρέσεως. συνορῶ ὁ᾽ 

"Φ) Philipp. 1, 20 — 24, 
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ὅπως τῇ προφάσει τοῦ γάμου οἱ μὲν ἀπισχημέγοι τού- 
TOV μὴ. χατὰ τὴν ἁγίαν. "γνῶσιν εἰς μισαῤϑρωπίαν. 
ὑπερρύησαν καὶ τὸ τῆς ἀγάπης οἴχέται παρ᾽ αὐτοῖς, 

"οἵ δὲ ᾿ἐνσχεϑέντες χαὶ ἡδυπαϑήσαντες τῇ τοῦ vóuov. 
δσυμπεριφορᾷ ὥς φησιν. ὃ προφήτης iei ruben ima 
σαν τοῖς κτήνεσιν -*).. 

Cap. X. 

ὃν 88. Τίνες δὲ οἱ δύο χαὶ τρεῖς ὑπάρχουσιν, 
ἐν ὀνόματι Χριστοῦ. συναγόμενοι πὰρ οἷς μέσος P. aas ἐμοὶ ΞΜ NRN COREL ΣἊΝ 

1 οἐστὶν ὃ κύριος "ys ἢ m ἄνδρα καὶ γυναῖκα καὶδ42, 

c 

ἁρμόζεται. "ἀλλὰ κἂν Aitor: τίς. εἶναι ϑέλῃ, οὐχ 
αἱρούμενος τὴν παιδοποιίαν διὰ τὴν ἐν παιδοποιίᾳ. ^ 

ἀσχολίαν, . ,UEVÉTO ὴ φησὶν ὃ ἀπόστολος, ἄγαμος oe j 
2 ^32 

15x60 " ΟΝ βούλεσθαι γὰρ λέγειν τὸν κύριον Hy 
γοῦνται : μετὰ μὲν τῶν πλειόνων τὸν δημιουργὸν" εἶ 
ναὶ τὸν γενεσιουῤγὸν ϑεὸν, μετὰ δὲ voU ἑνὸς τοῦ 
ἐχλεκτοῦ τὸν σωτῆρα, ἄλλου δηλονότι Sob. τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ υἱὸν πεφυχότα. 10 δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλ᾽ 

ορέστι {ιὲν καὶ μετὰ τῶν σωφρόνως γημάντων καὶ 
τεχγοποιησάντων ὃ ϑεὸς δὲ υἱοῦ, ἔστι. δὲ xol μετὰ 
τοῦ ἐγκρατευσαμένου λογικῶς ὃ ὃ αὐτὸς ὡσαύτως ϑεός. 
εἶεν δ᾽ ἂν xoi ἄλλως οἱ μὲν τρεῖς ϑυμός τε καὶ 
ἐπιϑυμία καὶ λογισμὸς, σὰρξ δὲ καὶ ψυχῆ, καὶ “πνεῦ--: 

2540 xo ἄλλον λόγον. 
$. 69. Τάχα δὲ xol τὴν κλῆσιν τήν TE:  dbdo- 

γὴν δευτέραν καὶ τρίτον τὸ εἷς τὴν πρώτην τιμὴν 
κατατασσόμενον γένος αἰνίσσεται ἢ προειρημένη τριάς. 
μεϑ' ὧν 5 παγεπίσκοπος τοῦ ϑεοῦ δύναμις. ἀμερῶς 

ϑομεριστή. ὃ τοίνυν ταῖς κατὰ φύσιν ἐνεργείαις τῆς 
ινυχῆς «ἐν δέοντι χρώμενος ἐπιϑυμεῖ μὲν τῶν καταλ- 

4 Psalm. 49, 12. 20. **) Cf. Matth. 18, 20. 
*?*j 1 Corinth. 7, 8. 

τέκνον τοὺς τρεῖς λέγει; τι ἀνδρὶ γυνὴ διὰ ϑεοῦΡοτιι., 

E cuc crt 
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λήλων, μισεῖ δὲ τὰ βλάπτοντα, καϑὼς αἱ ἐντολαὶ 

προστἄττουσιν" ἐνευλογήσεις yào', φησὶ, τὸν εὐλο- 

/ υψοῦντα καὶ καταράσῃ τὸν καταρώμενον᾽. ᾿ ὅταν δὲ 

καὶ τούτων" ὑπεραναβὰς τοῦ ϑυμοῦ καὶ “τῆς ἐπιϑυ- 

silac ἔργῳ" ἀγωπήδῃ τὴν κτίσιν. διὰ τὸν πάντιον θεόν, 

^ ope xai "ποιητὴν: γνωστικῶς βιώσεται ἕξιν ἐγκρατείας ' 

-ἄπονον περιπεποιημένος "xarà τὴν πρὸς τὸν σωτῆ-. 

ἃ ἐξομοίωσιν,, ἑνώσας τὴν γνῶσιν, πίστιν, δγάπην, 

“εἷς Ov ἐνθένδε τὴν κρίσιν καὶ “πγευβαίτικὸς ὑντὼς, 

᾿τοἀπαράδεχτος τῶν κατὰ τὸν ϑυμὸν καὶ τὴν ἐπιϑυ- 

|^ μέαν διαλογιαμῶν πάντῃ πάντως, 6 xaT^ εἰκόνα ἐκ- 

|" χελούμενος τοῦ κυρίου πρὸς αὐτοῦ τοῦ -τεχγίτου" ἄγ- 

|- ϑρῶπὸς τέλειος, ἄξιος, ἤδη τοῦ ἀδελφὸς πρὸς τὸῦ ^. 

atvolov. ὀνομάζεσϑαι, φίλος ἅμα Ὁ τὸς καὶ υἱός ἐστιν. —. 

᾿1δοὕτως οἱ δύο καὶ οἱ τρεῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνάγονται ΄ - 

TOv γγωστικὸν ἄνθρωπον. jM 

| 

— ἢ, 70... Εἴη δ᾽ ἂν καὶ 4j ὁμόνοια τῶν πολλῶν. 

ἀπὰ τῶν τριῶν ἀριϑμουμένη᾽ ue9* ὧν ó κύριος; δ) Μία 

| ἐκηλήσία, δ᾽ εἷς ἄγϑρωπος, τὸ γένος τὸ ἕν, ἢ μή᾽ τι 

᾿γομετὰ μὲν τοῦ ἑνὸς τοῦ Ἰουδαίου ὃ χύριος vouo- P. 

ϑετῶν ἦν, προφητεύων δὲ ἤδη καὶ τὸν "Tepeutov543. 

. ἀποστέλλων εἷς Βαβυλῶνα, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἔξ ἐϑνῶνθοιι. 

διὰ τῆς ys καλῶν, συνῆγε λαοὺς τοὺς δύο, 

|. τρίτος δὲ ἣν ἐκ τῶν. δυεῖν ᾿κτιζόμενος εἷς καινὸν ἄν- 

᾿οοϑρῶπον, w. δὴ ἐμπεριπατεῖ Tt καὶ κατοικεῖ.) “ἐν. 

αὐτῇ τῇ ἐκκλησίᾳ. γόμος τὲ δμοῦ καὶ “προφῆται oov 

xül τῷ εὐαγγελίῳ ἐν ὀνόματι Χριστοῦ elc ge» συνά- | 

" γονται γνῶσιν:  obxoUv oi διὰ μῖσος. ἰὴ γαμοῦντες ᾿ 

ἢ δὲ ἐπιϑυμίαν ἀδιαφόρως "τῇ σαρκὶ κἀταθώμενοι ^ 

φρόῦκ ἐν ἀριϑμῷ τῶν σωζομένων ἐκείνων" μεϑ' ὧν ó 

Wüpiógi «t csi LT: gue Mr 

DET μὴ Cf. Ephes. 2, 10. 2 Corinth. 6, 16. 

ἐν 
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Wow ΠΣ XE 55 TYOMM I, USA - 

Yos "EO ry sao " 

eit di obra. ὧδε ἀπιδεδειγμένων φέρε. ὁπόσαι. 
τούτοις "τοῖς. κατὰ. τὰς. "αἱρέσεις. φοφιαταῖς. υἐγαντιοῦν- E 
«ται. ygoqui. ἤδη aa god aped a. τὸν ioa. τῆς κατὰ 
δλύγον. “τηροὐμένης. ἐγκρατείας. μηνύοντες. ον ἑκάστῃ δὲ 
«τῶν αἱρέσεων. τὴν. οἰκείως. ἐνισταμένην, γραφὴν. ὃ. ovy- 
AQV ἐπιλεγόμενος κατὰ καιρὸν. χρήσεται. πρὸς: κατά- 
vot τῶν. “παρὰ. τὰς. ἐντολὰς. δογματιζόντων... ἄνω- 
Jur. μὲν, οὖν. ὃ γόμος. «ὥσπερ... προειρήκαμιεν.: τὸ (οὐκὶ 

͵ τοἐπιϑυμήσεις. τῆς τοῦ , πλησίον" à T) ^ τῆς. τοῦ. κυρίου 

προσεχοῦς. χατὰ τὴν νέαν. διαϑήκην φῳνῆς ιπροσα-᾿ 
ναπεφώνῃκεν τῆς, ῥά προς “αὐτοπροσώπως. "λεγούσης". 
«ἠκούσατε τοῦ. ορόμου.. ̓παραγγέλλοντος" ΠΝ ̓ μοιχεύς- 
σεις, ἐγὼ. δὲ. λέγω. οὐκ ἐπιϑυμῴσεις" **). m γὰρ. r 

150096rtc ἐβούλετο ταῖς γαμεταῖς: ̓ χρῆσϑαι. τοὺς͵ ἄν- 
ὅρας ὃ νόμος xol ἐπὶ μόνῃ παιδοποιίᾳ δῆλον ἐ ἐκ τοῦ 

- κωλύειν. uev «τῇ αἰχμαλώτῳ᾽".555) παραχρῆμαι ἐπι- 
᾿μίγνυσϑαι Tiv: ἄγαμον, ἐπιϑυμήσαντως. δὲ ἅπαξ πριά-, 
κοντὰ πενϑεῖν' ἐπιτρέπειν ἡμέρας: κειραμένῃ, χαὶ τὰς | 

γοτρίχας;. εἰ. δὲ μηδ᾽. οὕτως: “μαραίνοιτο, ῇ ἐπιϑυμίᾳ,. E 
τότε παιδοποιεῖσϑαι, «ϑεδοκιμασμένης. τῆς ὁρμῆς: τῆς 
“κυριευούσης κατὰ. αὖ, sr'getega n τοῦ ιχρύνου. εἰς 
ὄρεξιν εὔλογον. : ; 

$72. Ὅϑεν οὐ ϑείξειας. “γκύμονγε πλησιάσαντα 
2510» πρησβυτέρων.. τινὰ. κατὰ, τὴν. γραφὴν, ἀλλ᾽ ὕστε- τοῦ 

gov. μετά. τε τὴν. χυρφορίαν μετά τε, «τὴν. τοῦ" τέσ 
Ρ, χϑέντος. qa) xcov lean εὕροις. ἂν, πάλιν; πρὸς. τῶν. "ἄρ, 
196 δρῶν γινωσκομένας τὰς γυνᾳῖκας.. αὐτίκα. τοῦτον: 
571», εὑρήσεις. τὸν σκοπὸν: καὶ τὸν.. τοῦ. Moi qu. 
βοτέρα φυλάσσοντα. τριετίαν. δίαλιπόντα, ιετὰ Du τοῦ - 
apov ἀποχύησιν γεννήσαντα τὸν Ἰηωῦύσέα. 5. τὲ αὖ, 
“Τευιτικὴ φυλὴ τοῦτον φυλάσσουσα τὸν τῆς φύσεως 

*) Exod. 20, 17. Ὁ "Mati. 5j 27. 596) Déuleron. 
21, 11— 13. 
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«φόρον, ἐκ ϑεοῦ ἐλάξτωναὸν ἀῤιϑμὸν" παρὰ τὰς ἄλε 

ac εἰς. «τὴν. υπρόκατηγγδλμένην. εἰσῆλθε γῆν , οὐ γὰρ 

ιθᾳδίως ἀὐξάνει. γέμός εἰς πολυπληϑίαν ἐσπεὶϊράντών 

μὲν τῶν. ἀνδρῶν. τῶν. τὸν κατὰ; τοὺς νόμους γάμον. 

δἀναδεδεχμένων, ἀνὰμενόντων δὲ: 06) τὴν ixvogopíav. 

“μόνον, «ἀλλὰ, καὶ τὴν γαλακτούχίανε..... coe t 
see$. 78... Ὅϑεν εἰκότως: καὶ δ. ΜΙωῦσῆς. xar ὀλί- 

ν $42 , J ELA C42 A - 
qfov εἰς ἐγκράτειαν προβιβάζων τοὺς: Ἰουδαίους Quy 

ἡμερῶν" ἢ) κατὰ τὸ ἑξῆς ἀπεσχημένους ἀφροδισίου 1,90- P. 
τογῆς προσέταξεν ἐπακούειν τῶν ϑείων λόγων. , «ἡμεῖς Ud. ΝΣ 

ναοὶ τοῦ ϑεοῦ ἐσμὲν, καϑὼς εἶπεν δισιρθφάτης, ὅτι ἐγοισΒοιι. 

κήσω ἐν. ᾿αὐτὸϊς καὶ -ἐμπεριπατήσω. καειέσομοι αὑτῶν 
᾿ϑεὸς! καὶ .αὐτοὶ ἔσονταί μου λαὸς". 8"},. ἐὰν κατὰ τὰς 

ἐντολὰς πολιτευώμεϑα «εἴτε ὃ καϑ' ἔχαστον ἡμῶν, εἴτὲ 
[axi ἀϑρόα d) ἐκκλησία. ος διὸ ἐξέλϑετε ἐκ. μέσου adiu: 

᾿τῶν καὶ; ἀφορίσϑητε; yet: κώρισρ»᾽ καὶ «ἀκαϑάρτου 

μὴ “ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι. ὑμᾶς «καὶ, ἔδόμαι ὑμῖν.' 
εἰς πατέρα, “καὶ ὑμεῖς. ἔσεσθε quor εἰς υἱοὺς. καὶ dv- 
γατέρας; λέγει κύριος παντοχράτωρ". οὗ τῶν ᾿γέγα- 

"ομηκότων ὥς. φασὶ»: ἀλλὰ «τῶν. ἐθνῶν. πῶν £v: πορνείφο: 
- βιούντων ἔτι... πρὸς δὲ él τῶν. προειρημένων, αἱρέο 
σεωνν ἀφορισϑῇῆναι σι ἀκαϑώρτων καὶ ἀϑέων κελεύει 
προφὴτικῶς ἀμᾶξμοολι θνρὶ xho, QU ὅτ. ἰέρομονκ 

τς ὅν. 54, Ὅϑεν xal. ὃ Παῦλος πρὸς. τοὺς ὁμοίους 

᾿ραποτεινόμενος. τοῖς. εἰρημένοις" ταύτας οὖν. ἔχετε... 

τὰς. «ἐπαγγελίας», φησὶν, ᾿. ἀγαπητοὶ,» καϑαρίσωμεν. 
|" uégveraw τὰς, καρδίὰς. ἂπὸ παντὸς «μολυσμοῦ, σαρκὸς xal 

 » πνεύματος; ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην àv. φόβῳ ϑεοῦ **9) s. 

| esq opio γὰρ ὡμᾶς ϑεοῦ ζήλῳ; ἡρμόσάμημ γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ, 

| βράνδρὶ παρϑένον. ἁγνὴν. παραστῆσαι. “τῷ χριστῷ" «oc 
-— ἐχχλησία. δὲ. ἄλλον οὐ γαμεῖς τὸν νυμφίον ικεκτὴμ νη 

ἀλλ δ καϑ'. ἕκαστον ἡμῶν. ἣν ἀμιβούληται. κατὰ; τὸν. 
γόμον γαμεῖν. τὸν πρῶτον," λέγω «γάμον ἔχει τὴν ἐξου- 

΄ 

et 

s Ὁ) Exod,.19, 20). 55) 2 Corinth, 6; 16 2-18, 19) bid. 
7, 1... 1) lbid. 14, 2 sq« 0 idi εἰ JE Scr ^ubidt 459 

Clement, lex. vol, II. : Y 
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σίαν." «φοβοῦμαι δὲ μή 706 ὡς ὃ ὄφις Holen 

; Elo» ἐν τῇ πανουργίᾳ. peragit E νοήματα ὑμῶν 
ἀπὸ τῆς. ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστὸν", Ἰ σφόδρα 
εὐλαβῶς "καὶ διδασκαλικῶς εἴρηκεν δ ἀηδότολχού: in 

5$ ovkT76. 4i καὶ ^ ϑουμάσιος. Πέτρος" φησὶ»; 
«ἀγαπητοὶ, ν΄ παραχαλῶ. ὡς παροίκους xai super i 
"m ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιϑυμιῶν αἵτινες 

- - στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς, τὴν ἀναστροφὴν à ὑμῶν 
“καλὴν ἔχοντες. "ἐν “τοῖς ἔϑνεσιν, ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ 
09840 τοῦ. O00 ἀγαϑθοποιοῦντας φιμιοῦν τὴν τῶν 
᾿ςἀφρόνων. ἀνϑρώπιον. ἐργασίαν, ὡς ἐλεύϑεροι καὶ μὴ 
ὡς ἐπικάλυμμα, ἔχοντες" τῆς. «ποκίας τὴν ἐλευϑερίαν, 
ἀλλ᾽ ὡς": δοῦλοι ϑεοῦ, ὅ).. ὁμοίως δὲ καὶ “ὃ “Παῦ- 
Aoc ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῇ" γράφει" ; οἵτινες 

τϑἀπεϑάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ: πῶς ἔτι ζήσομεν" dy αὐτῇ; 

ὅτι ὃ παλαιὸς ἡμῶν; ἄνθρωπος συνεσταυριύϑη; ἕνα 
ky di τυ τὸ σῶμα τῆς" ἁμαρτίας" 55). ἕως jo? 
ies τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα gei. τῇ ἅμαρ- 

3 ΩΣ TUA 

$e 76. Καὶ δὴ ἐνφαῦϑαι! γενόμενος "δοκῶ μοὶ 
p | παραλείψειν. ἀνεπισημείωτον ὅτι τὸν αὐτὸν ϑεὸν 
διὰ γόμου καὶ προφητῶν' καὶ εὐαγγελίου ὃ δ ἀπύστολος 
κηρύσσει, τὸ yàp , «οὐκ ἐπιϑυμήσεις" ἐν τῷ εὐαγγε- 
λίῳ γεγραμμένον τῷ γόμῳ περιτίϑησιν ἐν τῇ πρὸς 

as Ponolove ἐπιστολῇ, dva εἰδὼς τὸν διὰ γόμου καὶ 
προφητῶνγ' 'χηρύξαντῳ, καὶ τὸν δὲ αὐτοῦ εὐαγγελε-- 
σϑέντα πατέρα. φησὶ γὰρ᾽ς τί ἐροῦμεν; ὃ “γόμος &-P, 
purgxía ; μὴ γένοιτο, ἀλχὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ Zyyov645. 
εἶ" μὴ διὰ γόμου;" ὑτήν τὲ yàg. ἐπιϑυμίαν οὐκ ἤδειν,Ροκιι. 

80εἶ μὴ, δ᾽ νόμος" ἔλεγεν" οὐκ ἐπιϑυμήσεις᾽" ?. κἂν" 
ol: ἀντιτασσόμενοι τῶν ἑτεροδόξων προσαποτεινόμενον. 
τὸν: Παῦλον τῷ χτίστῃ εἰρηκέναι ὑπολάβωσε: τὰ. ἑξῆς' } 
«οἶδα γὰρ ὅτι. οὐκ οἴκεῖ 2v. ἐμιοὴ; τουτέστιν ἐν τῇ 

(09)71 Petr. 2, 11 sq. ^15 sq. /. *?) Roman. 1, 2. 6. - 
552) bid. v.-12. — Ὁ) lbid. 7, 73* € εἴ} .bidE (jt κα 

" .M χολὲ 3 

y 



CLEM. ALEX. STROM. L.1II. C.XI. $. 76-78. 255 

σαρχί μου ἀγαϑὸν᾽ Pos oA ᾿ἀναγινωσκόντων. τὰ 

προειρημένα: χαὶ τὰ ἐπιφερόμενα," “πρὸθεῖπε γὰρ; «ἄλλ᾽ 

1 οἰκοῦσα᾽ ἐν" ἐμοὶ ἁμαρτία᾽ bud δὲ ἣν ἀκόλουθον 

v εἰπεῖν ὅτε οὐκ οἰχεῖ ἐν τῇ σαρχί βίου" ἀγαϑόν" ὧν 
AS 

MALA TT. "Eagubroc ἐπήγαγεν", «εἰ δὲ ὃ ov ϑέλω, 

τοῦτο ἐγὼ. ποιῶ; οὖκ ἔτι ἐγὼ χατεργάζομαι ᾿αὐτὸ, 

ἀλλ 7 οἰκοῦσα, ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία" : ἥτις «ἀντιστρα- 

τευομξἔνη τῷ νόμῳ" τοῦ ϑεοῦ IL τοῦ γνούς μου, 

φησὶν ; ie aica ue ἐν τῷ ἱγόμῳ τῆς ἁμαρτίας͵ 

αὐτῷ ὄντι “ἐν τοῖς μέλεσί μου. ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνϑρω-" 

, 0€ dc μὲ ῥύσεται ἐχ τοῦ σώματος τοῦ Javátov 

τούτου; ̂x wit πάλιν τε αὖ — κάμνει γὰρ͵ ὀὐδ᾽᾽ “ὅπως 

τις οὖν ὠφελῶν — οὐκ Oxv& ἐπιλέγειν" εὖ γὰρ vó- 

μος τοῦ. πνεύματος ἠλευϑέρωσέν. με. ἀπὸ "108 “γόμου.. 

LUI. ἁμαρτίας, καὶ τοῦ ϑανάτου, ἐπεὶ διὰ τοῦ υἱοῦ ̓  

- 6 ϑεὸς κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκὶ ἵνα τὸ 

δικαίωμα, τοῦ Yo ov πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ. κατὰ 

σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα" ' X) πρὸς 

τούτοις ἔτι ἐπισαφηνίζων τὰ προειρημένα ἐπιβοᾷ" 

30. πὸ μὲν σῶμα γεκρὸν δὲ ἁμαρτίαν" tb. δηλῶν ὡς 

e ὅτι μὴ γειὺς, τάφος δ᾽ ᾿ἐστὶν ἔτι τῆς ψυχῆς" ὅπηνίκα 

γὰρ ἁγιασϑῇ τῷ ϑεῷ, τὸ πνεῦμα ἐποίσει «τοῦ 

ἐγείραντος A γεχρῶν Ἰησοῦν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὃς ζωο- 

᾿ ποιήσει. καὶ τὰ ϑνητὰ σώματα͵ ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοι- 

Φόχοῦντος αὐτοῦ. πνεύματος ἐν ὑμῖν. 

ᾧ, 78. duc οὖν τοῖς φιληδόνοις ἐπιπλήττων 

ἐς ἐκεῖνα προστίϑησε" ας πὸ γὰρ 'φρόνημα, τῆς σαρκὸς 

Sávetoc , Ori οἱ κατὰ σάρκα ζῶντες τὰ τῆς σαρκὸς. 

φρονοῦσιν, καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχϑρα εἰς 

P βοϑεὸν, τῷ γὰρ γόμῳ τοῦ «ϑεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται. οἵ 

δὲ ἐν cagxi ὄντες" οὐχ ὡς τιγὲς. 'δογματίζουσι ᾿ς Je 

ἀρέσαι ob: δύνανται", ἀλλ᾽ ὡς προειρήκαμεν. εἶτα 

A 

*) Roinen. v. 48. 54) Ibid, v. 17.. $69) fbid. v. 

20, 23 κα. T) tbid. 8, 2— 4. ΤΩ Xbid. v; 10 $q. 

Y2 

S. v 



1256 CLEM. ALEX: STROM. 1, ΗΙ, C:XIL 6:28.79. 
P. πρὸς ιἀγτιδιαστολὴν: τούτιὼν τῇ ἐχχλησίᾳ. φησίν" ' εὡμεῖς i1 

^ 197 δὲ οὐχ «ἐστὲ ἐν σαρκὶ; ἀλλ᾽ ἐν. πνεύματι; εἴπερ, πνεῦ-- | 
Sylb. qu ,ϑεοῦ. οἰκεῖ. ἐν εὑμῖν.. ἡ εἶ, δέ. T πγεῦμια. «Χριστοῦ " 

00. Xét, οὗτος" vd ^ "ἔστιν. αὐτοῦ. .& δὲ. Χριστὸς ἐν 
δυμῖν, τὸ μὲν. σῶμα νεχρὸν δὲ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πρεῦμα, 
ζιοὴ διὰ δικαιοσύνην. “ἄρα οὖν. ἀδε equi. ὀφειλέται, i 
ἐσμεν or dH "σαρκὶ τοῦ χατὰ σάρχα ζῆν" εἰ γὰρ. κατὰ ὗ 
σά χα ὃ en Tt, μέλλετε, ̓ ἀποϑγήσκειν,. εἰ δὲ πγεύματι τὰς 
πράξεις: Τοῦ. σώματος. ϑαγάτοῦτε, ζήσεσθε, ὅσοι ) γὰρ | 

1016 Upuntt 3o. “ἄγονται οὗτοί εἶσιν υἱοὶ Sov" ΩΡ 

καὶ’ ug üc τὴν ξὐγένειαν. χαὶ πρὸς τὴν. ἐλευϑερίανο4δ. 
τὴν ἡ P; ἀπτύστως. Ὁπὸ τῶν ἑτεροδύξων. εἰσαγομένηνθοιι, 
m ἀσε λγείᾳ καὐχωμένων ἐπιφέρει λέγων" «οὐ γὰρ 
ἐλάβετε get δουλείας. πάλιν. εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλά- 

τοβὲτε πνεῦμα υἱὀϑεσίας ἐν o χράζομεν ἀββᾶ ὃ πα- 

TO KA TOUTÉOTLY. εἷς τοῦτο. ἐλ ἄβομιεν, ἵνα γινώσκω- E 
uv. τοῦτον. ῳ προσευχύμεϑα τὸν τῷ ὄντι. πατέρα, τὸν -— 
τῶν ὄντων. “μόνον πατέρα, τὸν εἰς. σωτηρίαν 7tut- 

δεύοντα, ὡς LL χαὶ τὸν FUN ἀπειλεῖ. Ἢ 

Lee o 

2. v» 4» ny s Gp XH | 
e. 19. H δὼ «i συμφώνου “πρὸς καιρὸν σχολά- 

E τῇ ἀροσευχῇ, rat συξζυ γία, ,ἐγκρατείας. ἐστὶ διδα- 
σχαλία, προσέϑηκε. γὰρ. ̂ 0 μὲν ἐκ συμφώνου" 2 ἵνα 
μή τις διαλύσῃ τὸν γάμον, εἶ ES καιρὸν" δὲ ὡς “ἢ 

25x00. "ἀκάγκην.. ἐπιτηδεύων τὴν ἐγκράτειαν. ὃ 7ήμας 
ὀλιαϑήσῃ- ποτὲ εἴς. ἁμαρτίαν y. φειδοῖ: μὲν τῆς ἑαυτοῦ. 
συζυγίας» nd vule: δὲ ἀλλοτρίᾳ περιπεσών. ᾧ Aó-.- 
1» καὶ, τὸν ἀσχημονεῖν. ἑαυτὸν, emi τῇ παρϑενοτροφίᾳ 
ὑπολαμβάνοντα. χαλῶς εἰς. γάμον. ,ἐκδώσειν. τὴν Sv 

30yet£oc ἔλεγεν: γονῆς «πιρόϑεαίς. Te ἑχάστου. τοῦ τε, ἑαυ-!. 
τὸν. εὐνουχίσαντος. «τοῦ T6 (D. γάμῳ, διὰ, παιδοποιίαν' 

bids e e 

; 8)dRoman. 8, 5— 10. μῶν 15. — ?*) 1 Corinth. 7, 5... 
555) Roman, 7, 2. - id 

ἐν 

πο ΤΣῊ ΤΩΝ Ὁ ΩΣ dion 
h 
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αυζεύ εὐξαντοξ' ἀνένδοτος. πρὸς go ἧττον. διαμεένει»" ql 

$a en μὲν γὰρ" ̓ἐπετεῖναι" οἷός Té: ἔσται Tv: βίαι: ἡμεές- 

ova ἀξίαν. ἐν ϑεῷ αὐτὸς ἑαυτῷ περιπηιήσεται": ado 

Icones ptio ναὶ υλεχογιδμένως ὦ ἐξγοιῥᾳτευσάμένος "΄ PE 

περβὰς ὃν. "εἰλεύο᾽ κανόνας ele quefCowo. Jóbav, nutus. 

τῶν πρὸς. ipo ἐλπίδι ὁ ἔχευυγὰρ ὥσπερ; ἦ εὔνογνε 

T yíucoU tc? καὶ 6^ ̓γάμοφ δίας": ἱεετόσργείας: xoi» toto 

víac τῷ. κυρίῳ διαφερούσας; τέχνων λέγω κήδεαϑαι 

cd γυναϊκὸς i" πρόφασις γὰρ, dig ἔοικεν τῷ! κατὰ γά- 

θορόν" ὑτελεί. 2) τῆς: συζυχίαξι οἰκειότης. . γένετο vro 7h96: 

| ψοναν σεάντων" ἀναδεδοιγμμένῳ; κατὰ τὸν οἶχον τὸν κοι- 

ovdi, :- αὐτίκα nor ἐἐσεισκόπους᾽" τι δεῖ 'καϑίστασϑαι 

τοὺς ix "τόδ᾽ ἰδίου : οἴκου. καὶ "τῆς": εὀλῥκλιησίας" ̓ἁπάσῃς 

᾿ νρρδ στοσίραι ἐιελενήσμυτας:»: ἣν χαδτος, oy: ἐν ὦ" ἐκλής 

1687 ᾿ργῳοτὴν «διακονίαν: τἐκτελείτω! ὑνώνβλεύϑερος. ivi! 

| οἰστῷ. χύδηδλαι τὸν οἰκεῖόν» τῆς διακολίας, Mem in 

᾿βάνων ptor vies y w3ucdnio ore pe os 

Liooan80. Lo «Πάλιν τε e. περὶ" "robs seiuioi iduileyis 

| μενὸς τἀλληγορίᾳ: χρώμενοι: ἢ yàp ὑπανδροὺὸς γυνὴ ἧς 

| 30g jo; uro -ζῶντέ, ἀνδρὶ; τδέδεξαι sapit d τὰ UL 

avc e. y γυνὴν. δέδετας «ἐφ᾽ οὕσον"" δῇ χρόνον ὁ P. 

jo. “αὐτῆς, ἐὰν δὲ ἀποϑάνῃ;. $ ἐλευθέρᾳ ἐστὶν 109547. 

μηϑῆκαι" uror. àv s κυρίῳ; “μακαρία, δέ ἔστιν; ἐὰν. edis Rott. 

"qu. puel: κατὰ; τὴν. ἐμὴν. γνώμη: *)« . ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν 

| 2τῆς. πρόνέρας. περικοπῆς; "ς ̓ ἐθανατώϑητε" y "φησὶν c TQ.c 

(2. vou, y οὐ τῷ. γάμῳ; | él τὸ. «γενέσϑαι μᾶς. dio 

M τῷ ἐκ. γεχρῶν ἐγεφϑέντι Pet). 'ψύμφην καὶ. ἐκκλησίαν, 

cud ἀγνὴν. εἶναι δεῖ τῶν ταν ἔνδον «ἐννοιῶν. τῶν évav- 

«ποφίων. τῇ. dig ele τῶν τε," ιξεῴϑεν»πιαιφαζόντων,) X0U- 

οϑθτέστε, τῶν. TÓC αἱρέσεις. »ἱετιόνεων. 'καὶ᾿ὐκορνεύείνι ἀπὸ. 

τοῦο. ἑνὸς. ἀνδρὸς : ἀναπειϑόντων, τοῦ οἀαντοῤράτορος 

θεοῦ, ἵνα, μὴ ὡς δι ὀφιῴ. ἐξηπάτησεν". jer" πὴν λε- 
"᾿ομένηνι!, ζωὴν 899) s. καὶ «ἡμεῖς: ὑπὸ, τῆς. «κατὰ τὰς 

sac dst) 1. Corinth, 7, 39 sq. uw (**) Roman; 3d p) 2 

Corinth. 11, 3. V 
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ἀϊρέδεις- ίχνοῦ πανυῤγίαφ aeneis rà ἐντολάς, 
᾿ ἣ δευτέρα δὲ περικοπὴ “ογογαβέανι “Ἰατήσιν: ὀὺ γὰρ 
008 veg; ἐξηγήσαντα cu. γὐχδικὰς πιρὸς ἄνδρα. y. 

^ σαρκὸς. πρὸς τὴν»: ̓φϑορὰν: Aamioyijv, χιήμύεσϑιαι ὧπο-. 
ὁταπηϊέον, »"τῶν gap. τἄντικρυς «dra óXqX : πρόδατίγόντων" 
τὴν. 'τοῦλ γάμου, eigeaux s & ov. ἀνθρώκων | ιἐπένοιαν 
iG cds «pl: vapduvektet, ϑλασφημεῖσϑοις διυνομοϑές 
Τῆς. POS ins REX τ θοῦ "I - Ape II i vai 

ἘΣ ΓΟ ὙΠῸ Toiv), aijteu- àv iov; τὰυτοιαῦτα 
τοτολμᾶνί δαγμιαφίζειν.»" "γράφει" χοῦν. κατὰ λέξει ἐν «τῷδ 
. περὶ τοῦ κατὰ τὸν σωτῆρα καταρτισμοῦ". “σὺμφωνίαν. 
μὲν. oux. ἁρμιόζξεί. προσευχῇ, "κδινωνία δὲ φϑορᾶς. Aves 
Τὴν ἔντευξιν. πάνυ; γοῦγδυσωπητικῶς. διὼ ντῆς σύγε, 
χωφήσεως. εἴργει," πάλιν" γὰρ: DEL υξαυτὸν συχχρῆσος 

15). γενέσϑιαι.. Quà τὸν" σάτανᾶνιτκαὶ- τὴν «ἀκρασίαν πῶμα 
TO». πειϑηδόμενον, : "δυσὶ υχορίαίς; μέλβειν. ϑοτλεῦς- 
εἰν τὴ $5 ἀπεφήνατο, διὰ. μὲν ἰσυμφωνίαμα ϑεῷ; ET δὲ 
τῆς ̓ ἀσυμφωνίας ᾿ἀχράσίᾳ ΕΣ πορνεΐᾳ" xoi. διαβόλῳ᾽ i 
ταῦτα. δέ: φησι τὸν ἀπόστολον ἐξηγούμενος;. ̓ σόφίζεται 

20δὲ : τὴν» ἀλήϑεϊαγ' δε ἀληθοῦς ψεῦδος. xu uev Loy. 
“Ἢ ἀκρασίαν. piv "γὰρ "ratos ̓πόρνείαν. διαβολικὰ εἶναι 
«ΓΤ 7 άϑῃ “καὶ ἡμεῖς. ὁμολογοῦμεν; γάμου δὲ τοῦ σώ- 
τ ῴρονος μεσιτεύσει «συμφωνία. ἐπί τε τὴν εὐχὴν ἐγκραςΣ 

τῶς otov ἐπ τε τὴν" πιμίδοπτϑιίονλ μετὰ: σεμνότητος 
2όνυμφεύουσα. ᾿ "γνῶσις" "γοῦν. "καὶ ὃ τῆς παιδοποιίας." 

xot góc ' πρὸς τῆς" γραφῆς. εἴρηται; ἐπειδὰν φῇ". «ἔγνω. 
) δὲ E vov: τὴν. γυναῖκα αὐτοῦ; καὶ συλλαβοῦσα P. 

. ξγεκεν vioy, καὶ" ἐπωνόμασεν. 'φὸ ὀνομα αὐτοῦ 29; 548. 
dBavtorvoev. γάρ μοι δ᾽ ϑεὸς σπέρμα ἕτερον. dvi)Pott. 

304521" ΕΝ " ode: εἰς τίνα" :βλασφημοῦσιν' οἱ μυσαττό:"" 
ΓΞ ΩΣ vo σιόφρονα, σπορὰν νην T - διαβόλῳ. 'προσά- 

᾿πρεσϑοὶι γένεσίν, οὐ" γὰρ θεὸν ἁπλῶς προσεῖπεν. δοτῇ 
τοῦ ἄρϑρου. προτάξεϊ: τ ok παντναχράτορα BADEN 

N 

Ten Corinth, 7,6, (95) Matth, 6, 24, 595) Iud 
, 25. j : iul εἴ ὃ .0174110 



. X&SLEM, ALEX.STROM.; E: HI. C.:XII. 5.82) 059 

oop$&u82. VE. δὲ ἐπιφορὰ: τοῦ ἀποστόλου. καὶ 
M. Es ὦ πε τσ : uc NA - 3ys 

stu: nl s τὸ αὐτὸ ylveoSwer: διὰ τὸν» σατανᾶν f) 

àxeivo: φροασνόὰκότιτεϊ our] ele ἐπιϑυμίος. ἑτέρας ἔχερας 

| mrijvals motéy: OU γὰρ». ἀποκρούεται vréksov. πὰς Tf ὶ 

“ φφύσεϊος. ὀρέξεις δυσωποῦσα τᾷ πρόσχοιρος" συμφωνίας, 

P “δὲ ἣν εἰσάγει "πάλιν" τὴν συζυγίανιτοῦ χάμου 00x "εἰς 

198 ἀχθυσίαν." καὶ «πορνείαν. "καὶ 0, τοῦ τΞδιαβόλου  ἔργόν». 

571}».ὁλλ᾿ ὅπως "μὴ ὑποπέσῃ " ἀκρασίᾳο; καὶ" πορνείᾳ. καὶ 

οἰ διαβόλῳ “χωρίζει δὲ καὶ τὸν- πολιὸν ἄνδου xol; τὸν 

| 

y 

| A9kotiii^. δ᾽ Τατιώνὸς, - ἀλλ᾽ 00y ὡς «ἡμεῖς papily mo: 

λαϊὸν “μὲν ἄνδρα τὸν: νόμον, καινὸν δὲ τὸ εὐαγγέλιον. 

συμφωγοῦμεν αὐτῷ. καὶ. αὐτοὶ" λέγοντες savvy 

ἢ βούλεται ἐκεῖνος. "καταλύων "τὸν" νόμον ὡς “ἄλλου 

| 9609, “ἀλλ᾽ 6 αὐτὸς, &vljg "καὶ κύριος παλαιὰ καινίζων 

᾿ἀϑοὺ πολυγαμίαν : Cet συγχωρεῖ". τότε. γὰρ, ᾿ἀπήτει ὃν: 

ο΄ Que, ὅτε αὐξάνεσθαι xod. πληϑόνειν. ἐχρῆν, μονογοι- 
^ P 

κηδεμονίαν εἰς ἣν βοηϑὺς 20695 ἡ γυνὴ} καὶ εἴ τινὲ 

6 “ἀπόστολος δὲ ἀκρασίαν sai πύρωσιν' κατὰ -ovyyva- 

- 

ἣν ἀπερίσπαστος τῆς τοῦ xvolov γέγονε. λειτυυῤγείδξ. 

549, 
Pott. 

πτίσματος: 
ΤΥ 

*) 1 Corinth. , ὅ. 

* —" ü » - fa 14 

& yHnatugsi, 1 JU $«MI v^*331»53 
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^ 

sn MEE ̓ ἀάνωϑενι οὖν». sitne LL ἀναγέννησιν. 
ἡμῶν προφητεύων διὰ σαῤκικῆς. γενέσεως: ἐπὶ: l5 gere E 

ψητιπῇ, TOU. Ὁπέρματος: πρϑσέϊρερξ: τὸ βάπτισμα," οὐ 
βδελεόαύμενοξντἀκϑριώπου: γένεσίν" Ὁ. «γὰρ, ὃ φαίνεται . 

$yévamd'etco Gori) g«ztog ;: f τοῦτο: δύναται jj aod. anégpt aus 
Toc xxm rof olo. πιοὔκουν. (t. «πολλαὶ:  Guvougtau. γόνιμοι, * 
ἀλλο ἱἡοσῆςι. μῆτρας παραδοχὴν» vip yéveoty. υδμολοχεῖο, 
ev. cd: πῆς: φύσειυς ἐργαστηρίῳ. διαπλαττομένοῦι oca 

σπέρματος: εὶς flier gái; δὲν ὁ δι, uev cy óc qu. 
10.06, ψιόνον xal υγόμου»" ἑεὕρημα yi ἀλλοῖος. δὲ ὃ δι κατὰ of 
τὸν. ὑκύριον γάμος" τοῦ" αὐτοῦ. O00 m8; ἡμῶν vam 
 govptérov; 409 yg oor. δισυνέζεύξεν. δυϑεὸς due. | 
λύδεϊέν. oT. ἀνϑροώπος" ist) εὐλόγως; tod δὲ πλέον. ) 
ἅπερ νᾶ. πατὴρ. φ'προσέξαξεν. "τηρήσῃ: prd. xüd ὃ ̂ vióc. 1 

156 δὲ ὁ. αὐτὸς: vouo rne ὁ y dioi εὐαγγελιστὴς; 00:4 
μάχεται ποτε ἑαυτῷ. ζῇ γάρ v9 ψόμος πνευματικὸς 
0 Laco γνωστικίῶς. γοούμενος.. ἡμεῖς «A ἐϑανατιώ- j 
ϑημὲν τῷ. γόμῳ, διὰ, τοῦ, σώματος. Τοῦ". Χριστοῦ. εἰς 4 
τὸ. ἐγέσϑιαι: “ἡμιᾶς, ἑτέρῳ: τῷ. ἐκ, γεχρῶν. ἐγερϑέντι" τῷ [ 

99va0 -z00. YÓuOU προφητευϑέ yel vin sephngoyitt 
μεν Edd οϑεῷ s ies svi inm faith 1 

E "Ws 84. | cedo jab qu γόμος, ἅγιος. xol ἢ ἐντολὴ 
ἁγία. καὶ δικαία: atis dy mn. ἐϑανατώϑημεν. οὖν — * 
τῷ vot, ; y τουτέστε" τῇ ὑπὸ, ποῦ. vópov δηλουμένῃ B 

asápiarín,. Ape δείκνυσιν οὐ. queni ὃ. γόμος.. διὰ τῆς: 3 
προστάξειυς τιν ποιητέων. καὶ ᾿ἀπαγορεύσεως. τῶν οὐ 
ποιητέων ἐλέγχων. τὴν, ̓Φποκχειμένην ἁμαρτίαν," v trt ^ 
φαγῇ, ἁμαρτία" — εἶς δὲ. ἁμαρτία. ὃ γάμος “ὃ κατὰ νό- 
μον, οὐκ. οἶδα, «πῶς. TIC | ἐρεῖ, Seir. Fyvancévau λέγων f 

3072. πρόσταγμα, τοῦ" ϑεοῦ. Ἁμαρτίαν. eyat,. «ἁγίου; ETT 
ὄντος. i E00. γόμου"" ἅγιρς οὗ. γάμος, “τὸ «μυστήριον 
τοίνυν. τοῦτο; elc. τὴν «Χριστὸν. καὶ τὴν ἐκκλησίαν. ἄγει 

ἰδι ἀπόστολος. .. xad neo. ἢ πὸ yerropevov: ἐκ. τῆς. σᾳρς ἢ 

! 

— 

ObG " CUHAMYO TY ἢ 

amd oe) Matth, 19, 6 **) Roman, 7, 4. ῳ 559) Ebid. . | 
v, 12. hen ; εἶ dmm 1 { 
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CEEM. ALEX; STROM: L.IIE CXIL.$. 841862. 961 
| : v 

κὸς σάρξ ἔστιν, οὕτω" v0 ἐκ" τενεύματος: φοκεύμο« ἢ 
οὐ ᾿μύνον νκατὰς τὴν. ἀποκύησιν». "ἀλλὰ: καὶ" κατὰ τὴν 
NK | ERI 3 y ΜΕ ο NS E f 32 IN «1. 3 : 

páSoév. 5 αὐτίκα ὦ ἅγια o v; τέκνο P), 04; euogee 

στήδεις τῷ Oa), τῶν χυριάκῶν “λόγων γυμφευσαάντων 

δτὴν «ψυχήν» πορνεία". γοῦν xov γάμεος: κεχώρισται. 

ἐπεὶ μακρὰν ἀφέστηκε τοῦ -ϑεοῦδ' διάβολος." καὶ 

I ὑμεῖς οὖν "ἐϑανατώθητε -τῷ wu du: τοῦ σιματὸς 

ἢ τοῦ Χριστοῦ εἰξ: τὸ γενέσϑαι ὑμᾶς “ἑτέρῳ «τῷ ἐκ ve 

| 'κρῶν ἐγερϑέντιϊ 3 né yos υσυγέξακούξται" γὰρ προσεχεῖς 

οὗτρηκόους" γενομένους; ἐπεὶ! acabo τὴν" ἀλήϑειανὶ 

τοῦ ᾿νόμου" τῷ " αὐτῷ" κυρίῳ: ὑπακχούομεν ᾿πύρρωθεν P. 

᾿πιιρακελευυμένῳ) vObus avs magicas inse ὐνδιοθε 859. 

ios engl qui] τι, ἐπὶ τῶν" πϑιούξων:. εἰκότως Βοτιέ. 

QU πνεῦμα ἄντικρυς ᾿λέγξες» ὅτε ἐνοϊϑοτέῤοις xot- 

1500íc .. ἀποστήσοὐταί τινες τῆς ᾿πίστεωςι προσέχοντες. 

“πνεύμασι ὑπλάνοις "καὶ | διδασκαλίαις: δαιμονίων --&y 

ποκρίσει ᾿“ψευδολόγων. κεκαυτηριασβένων᾽ τὴν συνεί- 

l| δησιν αὶ κωλυόντων γαμεῖν. ἀπέχεσθαι. βοωμάτων, 

B d δϑεὸς ἔκτισεν εἰς. μετάληψιν μετ᾽» εὐχαριστίας. τοῖς 

[[ )οπιστοῖς" καὶ ἐπεγνωχόσι τὴν ἀλήϑείαν. ὅτι πᾶν. aptae 

ἢ ϑεοῦι καλὸν "καὶ "οὐδὲν. ἀπόβλητον μετ᾿ εὐχαριστίας 

λαμβανόμενον». ἁγιάζεται «γὰρ. διὰ. λόγου; ϑεοῦν καὶ 

ΕΓ γγεύξεως 9*9). ἐπάναγκες μὲν. οὖν οὐ κὠωλυτέον γα- 

n ei. -9002. μὴν "κρεωφαγεῖν ἢ. olronováy , ̓γέγφαπται 

igi ἀρ" «χαλὸν. v0: μὴ φαγεῖν κρέα: μηδὲ" mers οἴγονγ, 

μ᾿ ἂν, διὰ. προσκόμματος: ἐσθίῃ" καὶ «πὐλόγομες 

vem ὡς χἀγὼ Tr), ἀλλ 0.c& χρώμξνως «μετ᾿ εὐχαρι- 

B vorlec^ TT) ὅντε QU. μὴ. χρώμενος "καὶ αὐτὸς MET 

τ εὐχαριστίας" μετά ve. ἐγκρατοῦς ἀπολαύσεως "βιούτω 
᾿ϑθχατὰ λόγον. Ῥω λκο 9} in 19. s $v pica yon o 

Mans $4.86; Καὶ καϑόλου πᾶσαι αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ. 

᾿ ἀποστόλου σωφροσύνην καὶ ἐγχφάτειαν. διδάδκουσαι 

Ys "HEN | E τ 0 το bp 

S 

M 9) Ioann. 3, 6.  ??) 1 Corinth, 7, 1X, 710m) Roman. 

2 qd. co08999) «ΤΊ οι) 4, 1—4,.:| T) Roman. 14, 21. 

Ti)4 Corhidi. 7, 8. ἘΝ τὰ, Roman. 14,19. 0501 
E 



262 OLEM. ALEX, STROM.L 4: IIT. C. XII. j. 86:87). 

{περί τεὶ aida mof Tes παιδοποιίας περί: τενοἴκόε 
«διοικήσεως. μυρίας" Dong ἐντολὰς περιέχουσαι. οὐδαμοῦ 
γάμον, ἠϑέτησαν ^ τὸν. ̓ σώφρονα, ἀλλὰ a τὴν» ἀκολουϑίαν 
σώζουσαε. τοῦ ψνόμοῦ "age "τὸ εὐαγγέλιον: ἀποδέχον- 

ELI ἑκάτερον τόν: τέ" "εὐχαρίστως τῷ. Des γάμῳ xem, 
χρημένον.. oxqpóraé « sTÓY (τε εὐνουχίᾳ, ὡς: Ὁ" wUpAeS Ἢ 

βούλεται συμβιοῦντα,, 'καϑὼς. odia ἕκαστος" ἑλό- 
εἰδγος. ἁπταίοτως. “καὶ τελείωξ." καὶ e ἡ γῆ τοῦ. 
Tono. ̓ἐπαιγουμένη. παρὰ πᾶσαν, τὴν γῆν" p8)5 quo | 

100. προφήτης τὸ σκεῦος τοῦ "πνεύματος. αὐτὸς. δοξάζωνς. | 
Β. κατατρέχει «δέ; τις. γενέσεως: φϑαρτὴν. cato: ̓ ἀπολλυμέ- 
499 γὴν λέγων, καὶ βιάζεταί τις ἐπὶ τεκνὸποιίος “λέγων 
Sylb. «elpipévon. τὸνισωτῆρα; ἐπὶ. γῆς μὴ ϑησαυρίζειν ὃ ὅπου, 

-σὴς χαὶ βρῶσις ἀφανίζει" "ey “καὶ τὰ 100 προφή- ] 
1ὅτου" προσπαρυτιϑέναι τούτοις οὐκ. αἰσχύνεται". , εάν, 1 
déc ὑμεῖς. ὡς (pec b0Y - παλαιωϑήσεσϑε: καὶ σὴς. βρώ- ἢ 
-σετοι ὑμᾶςλι οὐ EE ads "οὐδὲ δὴ quelc ᾿ἀντιλέγομεν" τῇ 
γραφῇ. ὅτι φϑαρτὰ duy τὰ σώματα καὶ. φύσει. gev- 
τά. τάχα νδ΄, ἂν καὶ οἷς. “διελέγετο: ὡς ἁμαρτωλοῖς 
Ὀὐφητεύεὶ ϑορὰν,. δ᾽ σωτὴρ δὲ: οὐ περὶ τεκνοποιίας". 

"εἴρηκεν ἄλλ᾽. εἰς μετάδοσιν. κοιγιώνίας προτρέπων: τοὺς 
εσθαι μόνον. τὴν: "τοῦ" πλούτου" 'περιαυσίωκ»ιἐπρκοῦ- 
ubiré 'τοῖς:  riyterc μὴ. βουλομένους: evadant P. | 
i νοι 187... dió go, «ἐργάζεσϑε: μὴ, τὴν ἀπολζλυτόδι 
agudo βρῶσιν, ἀλλὰ. τὴν. μένουσαν. εἷς. ζωὴν αἰῶ-Ῥοιο! 
"ior" Kb; - pola δὲ, “κἀκεῖνο κομίζουσι τὸ" εἰδητόν: i 

(cob. vto "τοῦ αἰῶνος ἐκείνου)" 40 περὲ γέχρῶν ἀναστά- | 
"ogg ,,0UTE γαμοῦσιν. οὔτε, γαμίζονται" TT). - οἀλλὰ 
ov) ἐρώτημα Τοῦτο᾽ καὶ τοὺς πυνϑανομένους " ̓ αὐτδὺς 1 

302àv ἀγαπεμπάσηταί τις, οὐχ ἀποδοκιμάζοντα τὸν. yi 1 

ΐ 
" 

li 

AD Dim ca Si ως pt ERR 

μὸν ᾿εὑρήσει. τὸν κύριον, ϑεραπεύοντα δὲ τὴν κατὰ 
! "τὴν" ̓ἀνάστασιν' τῆς σαρκικῆς ἐπιϑυμίας προσδοχίαν. 

τὸ δὲ (οἵ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου" TT), οὐ πρὸς ἀν- 

τῷ ἀπ)μονψα δε δ, d e) Matth, 6,19. (Sas y Xesal. 60,9. 0 
1) Ioann. 6, 27, TT) Luc. 20, 25. TT) beide. v. 84. 
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᾿ r4 

τἰδιαστοῖ, jv vro Aot: τινὸς. valéjvüc rbi veellpmev, 

AX. ἐπὶ σης: LL «οἱτἐνοτούτῳ; "γενόμενον τῷ" «αἰῶνι. 

“διὰ σὴν γένεσίν vioi ὄντες "γεννίσαι καὶ γεννῶνται. υἐπεὶ 

Equip ἄνευ) ενέδειώξ: vie: dors σὸν υβέονι: πάρελεύσετάι; 

SGAM dios aj cyévemuoly frolin ordeo: φϑορὰν:. 

QDx ἔτι. ἀναμένει: "σὸν: ,ἅπίαξ, δοῦ Ῥίουλοκεχωρισμένον. 

E p ἰοὖν" uU "παξὴρ. viter. δὲ dp roig; οὐρανοῖς. m7 

ἀλλὰ xo: uirráy tono rax 10 DL d ern δημιουργίαν Ὁ d- 

«τύς. cupo wel fone obw. wur ἐπὶ. τῆς γῆς πατές 

ϑαντα" ὑμιᾷς: τὴν "κατὰ σάρκα «σπορὰν τῆς; ̓ οὐδίας ὡς 

μῶν. ιἀλλὰ ova vua γενέσειάς "μάλλον. dE dugomntiy 

γενέσεως ον. x80 TET yo bit Ü Aa ayosn "o op yy 

Μ 3 ue ^39 TOS Lo M εὐὸ IA 

^ 

Y " 

| 15006 τὰν sud luc γενέσθαι. "βούλεται, τὸν. ὄντως πατέρα 

| ἐπιγνόντας, δὲ ὕδατῦς: ̓ ἀναγεννηϑένταις,. ἄλλης. ταὐτῆς 

k οὔσης ἕν" τῇ viget σπορᾶς." vet. puo , nU ἄγαμος 

| qieguivà τὰ; “τοῖ; -xvolov ,: 0 δὲ ιγαμῆσάς: Lu Egit 

E M ovp ER d &&eatt καὶ τῇ: γυναικὲς 

᾿γρχατὰ θεὸν "ἀρέσκοντας. δὐχαριστεῖν. ado dedi; 
N: οὐχὶ. δὲ 

| ἐφεῖξωι") καὶ τῷ ̓γεγαμηκύτε 0X aql τῇ; ασυζυχίᾳ M67 

puparüv quo vob. ᾿ κυρίου" Gd καϑιάπερ.υ το! ἄγάμος 

ψιεριμένζο «τὰ τοῦ κυρίου. ἵνα" dp ἁγία TEE τῷ, 
σώματι 

"aai: tà) πνεύματι" j^ οὕτω" xal dp yeyepmpévi; Lr
 ποῦς 

2500 gc «axi mo. "κυρίου esp rari I κυρίῳ," due 
dp gto 

aab» jns zu. τῷ» σεμεύμοαγμν. ἄμφω, ψὰρ, ἅγιαι 

E^ vgl; qué: ig. γυνὴ" VE 9; ec. qagsévoc. 
-πρὺς 

certo: δὲ n hávoxcozdyy va fonn εὐεπεφρόφων. sede. τὸν 

“δεύτερον. γάμον" τἀῤμογίωφο T ἀλύστολὺς 
' vzégrüvoy. 

᾿βοφϑέγγετο καὶ αὐτίκα. φησὶ, y ou τᾶν ug rij ἐκτὸς 

τοῦ "σώματός ἐστιν; δ᾽ δὲ πορνεύων" "εἰς. τὸ ἴδιον σῶμα 

- Grp tore ep) 6$ ; xoxo, 6m. 325... ἃ "1345 A$ "yy 

noi ^^) Matth, 23,9. ὃ. 41*£) Ibidem; ^ .: *^2). d. Qorinth. 7, 

b 32 — 34. T) I»id. b 18.
 5 ΘἹ nm .21 d ἢ τῷ 

40946 wey oqujobr v vlov μὴ; τοἠϊπεονν: ἡγήδησϑε τὸν. σπεί-ο: 

t I Dao piOUuple ἰηῶν ἐπιστραφίντας nid m 

^n 
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en 19:089 ET: M Gitogrelav: τὸν γάμον: τολμᾷ ctis les 

“-γεινογεάλενν ἐπὶ τὸν. φόρον ὑπαὶ "τὸν. κύριον; ἀνἀτφέχων, , 

βλάσφημεϊοο νυ γὰρνῆι ὑπελεογνεξία srogreía: My exa. ἀφ». 

αὐταρπείῳο ὃ "ἐναντιουμένη , υἰχὰϊ: ὡς: Bene ptit ; 

δτύδο ἑνὸς. υεἰσγυτοὺς:. "πολλοὺς. ̓ ἐηινέμιησίς." Core eoi Fett "ott. 

οὕτος. το πορνείο dx τοῦ ἑνὸς ἡγάβιου. vele: τοὺς πρλλούὕς 

-dotuv: ἔκπτωσις τριχῶς eo. ὡς; » εἰρήκαμεν» d 6 πὺρ- 

, vila dre μοιχεία. παρὰν "τῷ ̓  ἀποστόλῳ ιλαμβάνέται, ' 

ἐπὶ τούτον 0: προφήτης, quat ἀταῖς τὰμἀρτίαις. de ἢ 

τομῶν" ἐπράϑητε".. ἡ καλισεάλεν" Ἢ μιατεμιάνϑης; ἐν γῇ ἄλεοι. 

λοτρίᾳ" "4 hy. em ὑτενκοινωνίαν. ἐμαρὰν.. ἡγούμενος: τεὴν : 

ἀλλονρίῳ 'συύμαϊξέ: 'συμπλακεῖσαν" a μὴ: ὁτῷ fatis) v- 

ζυγίαν εἰς παιδοποιίαν. διδομένῳ. 09v. xoi; οδοίπός 

στολος j «βούλομαι οὖν", φησὶ été Que. γαμεῖν, 

τότέχνογονεῖν, οἰχοδεσποτεῖ, pod epulo Uqogiiv διδό-; 

veto dorizeqiévq oid opíac: χάριν: E »yág vue; ν ! 

 iéerpnpoie ὀπίσω oU: σατανι" ;? 8 vóonvuveme ἢ 

id δ, 90. Ναὶ. qp: xol. "τὸν: τῆς μιᾶς υγαϊκὸς,. ve 

doe nv ἀποδέχεται" ἐφ)» πρεσβύτερος} κὰν διάκος 

26»oc: '&üv X olxbc ibis rrcous ydq groduievocs s ote 

ϑήσέται δὲδεὰ; τῆς ὑτεανογογίας "9. πάλιν. τε αὖ, orig : 

robe ovduíaee ἁγενεὼνὺ εἰτειὼν" πονηρὰν xoci. hog 

E διδάσκεοιμὴνεἐγνωκόταξινόμον: ας. 0: γόμος βούλ €t, 

εὑ παραδόσει δὲ vir. στῶν «ιῤεσβυτέρων. καὶ, ἐντάλμασιψ 

2δδγϑρώπων»" vorrei ουϑηκότας "0 Pr): "μοιχεύειν. τὸν 

"Wünog, 109 . eu ἄνδρα ᾿καλιοκύριοιΝ. 'ιτῆς ππαῤϑενίάς ntu 

γῶν δεδομένον; τάχα" dévxab νἐπιϑυμίαις died ovA diué- 
zyovg dAkosóro,-. φίδεν, ἰαῤτοὺς, οὐδέ ἃς καλ συνεχῶς. 
υδουλούμενον. moie ἁμαρτίαις. ἐπισιράσκοντο, τοῖς: ιἀλλὰ- 

áoipóXóig," ἐπεὶ Ἱπαρά" Ὑε τοῖς Ιουδαίοις. οὐκ ἦσαν. ἀπὸ-. 
M Hii t γυναῖχες. κοιψαὶ; ἀλλὰ. καὶ ἢ: "μοιχεία. annes 
syópevto. - δ' δὲ εϊπιὸν ἃ γουνάϊχα. ἐγημὰ aul οὐ υδύνα- 
μαι 98v T) εἰς τὸ δεῖπνον τὰ θεῖον. υὑπόδει- 

Cy" ἢ δρᾶϊ. 40; 1. p € .5,.19 sq. φρο) α' Timoth.- 
2, 15. 1) Luc. 14, 19. — 3 Bid (R3 γα... (8 
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2 yu ἦν εἰς ἔλεγχον. τῶν διὰ ἡδονὰς ἀφισταμένων τῆς 

᾿ϑείας ἐντολῆς, ἐπεὶ τόὀύτῳ τῷ λόγῳ οὔϑ᾽ οἱ “πρὸ τῆς 

«παρουσίας. δίκαιοι. οὔϑ᾽ οἱ μετὰ τὴν παροὺσίαν yeyo- 

μηκότες κἂν ἀπόστολοι ὦσι σωϑήσονται. κἂν ἐκεῖνο 
ὁπροχομίσωσιν αὖϑις, ὡς καὶ ὃ προφήτης φησίν" 

«ἐπαλαιώϑην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχϑροῖς μού". P) ἐχϑροὺς 

τὰς ἁμαρτίας ἀκουέτωσαν, Μία δέ τις ἁμαρτία, οὐχ 

ὃ γάμος, ἀλλ q πορνεία, ἐπεὶ xol τὴν γένεσιν εἶπά- 

τωσαν ἁμαρτίαν καὶ τὸν τῆς γενέσεως κτίστην. 

10 , * Cap. ἘΠῚ 
. 91. Τοιούτοις ἐπιχειρεῖ καὶ ὃ τῆς δοκήσεως 

^ ἐξάρχων ἸΙούλιος Κασσιανός. ἐν γοῦν τῷ περὶ. ἐγκρα- 
“τείας ἢ περὶ εὐνουχίας κατὰ λέξιν φησίν" «καὶ μηδεὶς 

λεγέτω," ὅτι ἐπειδὴ τοιαῦτα μόρια ἔσχομεν ὡς τὴν μὲν 
τόϑήλειαν οὕτως ἐσχηματίσϑαι , τὸν δὲ ἄρρενα οὕτως, 

τὴν μὲν πρὸς τὸ δέχεσθαι, τὸν δὲ πρὸς τὸ ἐνσπείρειν, 
[P. συγκεχωρῆσϑαι τὸ τῆς δμιλίας παρὰ ϑεοῦ. & γὰρ ἦν. 
200 παρὰ ϑεοῦ εἰς ὃν σπεύδομιεν 7 τοιαύτη διασχευὴ, 553. 

“ΒΥ15. οὐχ ἂν ἐμακάρισεν τοὺς εὐνούχους, οὐδ᾽ ἂν ὃ zgo-Fott. 

, 209/706 εἰρήκει, - μὴ εἶναι ξύλον ἄκαρπον' Ὁ} αὐτοὺς, 
μεταλαβὼν ἀπὸ τοῦ δένδρου ἐπὶ τὸν κατὰ προσίρε- 
σιν ἄνϑρωπον ἑαυτὸν τῆς τοιαύτης ἐννοίας εὐνουχί- 
ζοντα᾽. 

- 

» 

| $. 92. Καὶ ἔτι ᾿ἐπαγωνιζόμενος τῇ ἀϑέῳ δόξῃ 
᾿ 2ϑἐπιφέρει" σῶς δὲ οὐκ ἂν καὶ εὐλόγως τις αἰτιῷτο 

τὸν σωτῆρα, t μετέπλασεν ἡμᾶς καὶ τῆς πλάνης 
ἀπήλλαξεν καὶ τῆς κοινωνίας τῶν μορίων καὶ προσ- 
ϑεμάτων xoci αἰδοίων." τὰ “παραπλήσια τῷ Τατιανῷ. 
κατὰ τοῦτο δογματίζω». ὃ δ᾽ ἐκ τῆς Οὐαλεντίνου 

ϑοἐξεφοίτησε σχολῆς. διὰ τοῦτό TOL ὃ Κασσιανός φησι" 
«πτυνϑανομένης τῆς΄ Σαλώμης πότε γνωσθήσεται τὰ 

5) Psalm. 6, 7. **) Ἰρραὶ, 56, 3. 

Clement. lex. vol./II. 7 
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" ci (By e » 1 e » : 

περὶ ὧν ἤρετο, ἔφη ὃ κύριος, ὅταν τὸ τῆς αἰσχύνης 
bj , T 2 ἔνδυμα πατήσητε καὶ ὅταν γένηται và δύο. ἕν καὶ τὸ 
» - ᾿ / * - 
ἄρρεν μετὰ τῆς ϑηλείας οὔτε ἄρρεν οὔτε ϑῆλυ᾽. 

$. 93. Πρῶτον μὲν οὖν ἐν τοῖς παραδεδομέχοις 

δὴμῖν τέτταρσιν εὐαγγελίοις οὐκ ἔχομεν τὸ ῥητὸν, ἀλλ᾽ 
ἐν τῷ κατ “Τἰγυπτίους. ἔπειτα δὲ ἀγνοεῖν μοὶ δοχεῖ ὅτι 
ϑυμὸν μὲν ἄρρενα ὁρμὴν, ϑήλειαν δὲ τὴν ἐπιϑυμίαν 
αἰνίττεται, οἷς ἐνεργήσασι. μετάνοια. ἕπεται καὶ αἰσχύνη. 
ὅταν οὖν μήτε τις ϑυμῷ μήτ᾽ ἐπιϑυμίᾳ χαρισάμε-" 

- i L em Ay 
10yoc, ἃ δὴ καὶ ἐξ ἔϑους καὶ τροφῆς κακῆς αὐξήσαντα 

ἐπισκιάζει καὶ ἐγκαλύπτει: τὸν λογισμὸν, ἀλλ, ἀποδυ- 

σάμενος τὴν ἐκ τούτων ἀχλὺν ix μετανοίας καται-. 
σχυνϑεὶς πνεῦμα. καὶ ψυχὴν ἑνώσει κατὰ τὴν τοῦ Àó- 
γου ὑπακοὴν, τότε Gc καὶ ὃ Παῦλός φησιν οὖχ. ἔνι 

δὲν ὑμῖν οὐκ ἄρρεν, οὐ θῆλυ" *). ἀποστᾶσα γὰ 
τοῦδε τοῦ σχήματος ᾧ διακρίνεται. τὸ ἄρρεν καὶ TO. 
ϑῆλυ ψυχὴ μετατίϑεται εἰς ἕνωσιν οὔϑ' ἕτερον 

οὖσα. ἡγεῖται δὲ ὃ γενναῖος. οὗτος Πλατωνιχώτερον 

ϑείαν οὖσαν τὴν ψυχὴν ἄνωθεν ἐπιϑυμίᾳ ϑηλουνϑεῖς. 

30guy δεῦρο ἥκειν εἰς γένεσιν καὶ φϑοράν. 

Cap. XIV.. 

ἢ. 94. «Αὐτίκα βιάζεται τὸν Παῦλον ἔκ τῆς 

ἀπάτης. τὴν γένεσιν συνιστάναι λέγειν διὰ τούτων" 

25, φοβοῦμαι. δὲ μὴ ὡς 9. ὄφις Εὔαν ,ἐξηπάτησδν φϑαρ — | 

τὼ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸὺνΡ. | 

Χριστόν" “).. ἀλλὰ καὶ ὃ κύριος ἐπὶ τὰ πεπλανη-δδ4. 4 

μένα δμολογουμένως. ἦλϑε "55);. πεπλανημένα. δὲ οὐκοιι, | 

ἄνωϑεν εἰς τὴν δεῦρο yéreow, κτίστης yàg: 1j: γένεσις 

ὐχαὶ χτίσις. τοῦ παντοχράτορος, ὃς οὐκ ἄν ποτε 
E / s 3544 

ἔξ ἀμεινόνων εἰς τὰ χείρω; χατάγοι ψυχῆν, ἀλλ᾽ elc 

———— 

*) Galat. 8, 28. — **) 2 Cofinth. 11, 8. ***) Cf. 
Matth. 18, 11 sq. 
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τοὺς πεπλανημένους và νοήματα εἰς ἡμᾶς ὃ σωτὴρ ἀφί-. 

χετο; ἃ δὴ ἐξ τῆς κατὰ τὰς ἐντολὰς παρακοῆς ἐφϑά-. 

Qn φιληδονούντων, ἡμῶν, Τάχα noi προλαβόντος. ἡμῶν 

Τὸν "χαιρὸν τοῦ πρωτοπλάστου καὶ πρὸ ὥρας σῆς 

ὅτοῦ γάμου yüorroc ὀρέχϑέντος καὶ διδμεχ νόντος, orb 
de ER e Z4 Veo k X NE AS “τς. 

«πᾶς 0 βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιϑυκῆσαι ἤδη, 

ἐμοίχευσεν αὐτὴν" *), ovx ἀγαβείναξ᾽ τὸν χαϊρὸν τοῦ 

᾿ϑελήματος. C VOX. Meo ὅταν τ ὙΨΟΝΆ. χνθ οι 

&. 95... Ὃ αὐτὸς οὖν ἦν ὃ χύὐριὸς καὶ τόδε" κρί" 
10»ov τὴν προλαβοῦσων τὸν γάμον. ἐπιϑὸόμαν, 2 TOv" 

οὖν ὃ ἀπόστολος εἴπῃ, .ἐνδύσασϑὲ τὸν zowüy ἄν 

᾿ϑρωπον τὸν χατὰ ϑεὸν κτιζόμενον" **)' ἡμῖν" λέγει 

doi πεπλασμένοις ὕπὸ τῆς τοῦ παντοχράτοθος βουλή: 

- σεως ὧς πεπλάσμεϑα, παλαιὸν δὲ οὐ πρὸς γένεσιν «ul 

τδἀναγέννησίν φησιν, ἀλλὰ πρὸς τὸν βίον τόν τε, ἐν πα- 
"^  Quxofj τόν τε ἐν ὑπαχοῇ;. χιτῶνας. δὲ “δερμοατί- ^ 

γους ***) ἡγεῖται ὃ Κασσιθγὸς τὰ σώματα. περὶ ὧν 

. ὕστερον καὶ τοῦτὸν καὶ τοὺς δμοίως: αὐτῷ. . δογματί- 
"Lovrac πεπλανημένους ἀποδείξομεν, ὅταν περὶ τῆς 

᾿᾿ρανϑρώπου γενέσεως τὴν ἐξήγησιν ἑπομένως Tolg προ-- 

λεχϑῆναι δεομένοις ᾿“μεταχειριζόμεϑα y εἰπεῖ, φησὶν, ^ 

«οὐ, ὑπὸ τῶν γηΐνων. βασιλευόμενοι. καὶ γνῶσι, καὶ 
χενγῶνται, (ἡμῶν δὲ, τὸ πολίτευμα, ἐν οὐρανῷ «ἐξ οὗ 

καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεϑα᾽ Y). καλῶς 0bv εἰρῆσϑοι 

οὀχαὶ ταῦτα ἴσμεν ἡμεῖς, ἐπεὶ" ὡς ξένοι χαὶ napenióm-. 

᾿μοῦντες πολιτεύεσϑαι ὀφείλομεν , οἱ χγἀμοῦντες ὡς μὴ 

χαμοῦντες, οἱ χτώμενοι ὥς μὴ χτώμενοὶ, «οἱ πᾶιδο- 

ποιοῦντες ὡς ϑνητοὺς γενγῶντες, τὺς χαταλείψοῦτες 

τὰ χτήματα, ὡς καὶ ἄνευ. γυναικὸς᾽ βιωσόμενδε ἐὰν 
300£y, οὐ προσπαϑῶς τῇ κτήσει χρώμενο), μετ εὐχαρι- 

à) ) ; : / NY "10 

στίας δ᾽ ἅπάσης καὶ μεγαλοφρονοῦντες. 

————— 
n 

'*) Mattb, 5, 28. 55) Ephes; 4, 24 595) Ge- 
nex; 3,21, Ὄ) Philipp. 2, 20. 

Z [oe] 
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ὁ A ᾿ , Cap. XV : j i MS : NC uu Y 

ὃ. 96. Ai9ic τὲ ὅταν φῇ" καλὸν ᾿ἀνϑρώπῳ. 

γυναικὸς ἐμὴ. ἅπτεσθαι," διὰ; δὲ τὰς. πορνείας, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ. γυναῖχα ἐχέτω 9)*.: οἷον. ἐπεξηγούμενος͵ 

ὁπᾶλιν λέγει, ἅνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς. ὃ σατανᾶς". "ἢ." 

οὐ γὰῤ τοῖς ἐγκρατῶς χρωμένοις τῷ γάμῳ ἐπὶ πα: 0| 

δοποιίῳ μόνῃ διὰ τὴν ἀκρασίαν" φησὶν, ἀλλὰ voigP. — 

καὶ πέρα παιδοποιίας προβαίνειν ἐπιϑυμοῦσιν, ὡςῦδῦ. ἢ 

μὴ πολὺ, ἐπινεύσας ὃ δὲ ἐναντίας ἐχκκυμήνῃ τὴν 0gs-Pott. — 

«ἕξ. εἰς ἀλλοτρίας ἥδονάς. τάχα δὲ ἐπὶ τοῖς δικαίως... 

βιοῦσιν ἀνθίσταται διὰ ζῆλον- καὶ ἀντιφιλονεικεῖ, ὑπά- 

γεσϑαι τούτους τῷ ἑαυτοῦ τάγματι βουλόμενος ἀφοῦρ-- 

ιἰὰς δὲ ἐγκρατείας ἐπιπόνου" παρέχειν τούτοις βούλε- 

^ Ἔκ VOS Qo 5X , P TUS ν b- 

SUN 
j4 

Ὁ. ἢ. 97.. Εἰκότως οὖν φησὶ, «κρεῖττον γαμεῖν ἢ 

πυῤοῦσϑαι" ***), ὕπως ,9 ἀνὴρ ἀποδιδῷ τῇ γυναιϊχὶ 

τὴν ὀφειλὴν καὶ ἣ γυνὴ τῷ ἀνδρὶ, καὶ μὴ ἄποστε- " 
ἊΝ 34 4 δαὶ 2 ug - N E. , 5 , 

θῶσιν “ἀλλήλους ) τῆς διὰ τῆς ϑείας εἰς γένεσιν. 

δοθείσης βοηϑείας. «0c 0^ ἂν μὴ μισήσῃ", φασὶ, 

20. πατέρα. ἢ μητέρα ἢ γυναῖχα ἢ τέκνα ἐμὸς εἶναι 

μαϑητὴς οὐ δύναται" 1). οὐ τὸ γένος μισεῖν. πα- 

ρακελεύεται. τίμα γὰρ φησὶ «πατέρα καὶ μητέρα 

dva, εὖ σοὶ γένηται" X), ἀλλὰ μὴ ἀπάγου, φησὶν, 

, ἀλόγοις δρομαῖς μηδὲ μὴν τοῖς πολιτικοῖς ἔϑεσι συν- 

oszrov, οἴχος μὲν γὰρ ἐκ γένους συνίσταται, πόλεις. 

δὲ 2E οἴχων, καϑιὸς καὶ ὃ Παῦλος τοὺς περὶ γάμον 
» ᾿ , , 3 €» 33 » , c 

ἀσχολουμένους κόσμῳ ἀρέσκειν TIT) ἔφη. πάλιν ὁ 

κύριός quot, 0 γήμας μὴ. ἐκβαλλέτω xoi ὃ μὴ 

γαμήσας μὴ γαμείτω" TrFED, ὃ χατὰ πρόϑεσιν εὖ- 
c 

aovovyíag ὁμολογήσας μὴ γῆμαι ἄγαμος διαμενέτω. 

* 

4 

f)"1 Corinth. 7, 1 sq. **) Ibid. v. 5. ***) Ibid. 

ἡ, 9. 5656) Ibid, v. 3. 5. — T) Lue. 14, 26. Ti) Exod. 
20, 12. ΤΥ) 1 Corinth, 7, 33. lE) Bid. v. 10 sq. 
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ἐδὶ 98. "dugoréootc γοῦν. ὃ αὐτὸς. κύριος die 

εἴν TOU. προφήτου “Ἡσαΐου. “τὰς “καταλλήλους. dite 

5γι», ἐπαγγελίας ὧδέ πως: Ayo" «μὴ λεγέτώ ὃ ̓ εὐνοῦχος 

ὅτι, ξύλον εἰμὶ ξηρόν." τάδε, yet, ὃ κύῤιοξ. τοῖς d
e 

δνούχοις" ἀὰνιφυλάξητε: τὰ σάββατά: μου 
xol ποιήσητε 

πάντα 000 ἐντέλλομαι, δώσω ὑμῖν τόπον; κρείτφονα 

υἱῶν καὶ ϑυγατέρων" *y , οὗ γὰρ μόνον $ εὐγουχία 

δικαιοῖ οὐδὲ μὴν τὸ τοῦ εὐνούχου σάββατον, ἐὰν μὴ 

ποιήσῃ τὰς ἐντολάς. τοῖς γαμήσασι δὲ ἐπιφέρει xol . 

τοφησιν" οἱ ἐχλέχτοί μου οὐ πονέσουσιν͵ elg κενὸν οὐδὲ 

τεχνοποιήσουσιν. ee χατάραν; ὅτι σπέρμα, ἐὐλογημέ- 

γον ἐστὶν ὑπὸ κυρίου mommy, Uri) yàg" vero λόγον TE-o- 

atvostó uou ev καὶ" ἀναϑρεψαμένῳ xol ποιδεύσαντρι 

ἐν vo καϑάπερ᾽ χαὶ τῷ διὰ τῆς ἀληϑοῦς͵ aem 

15σείος γεννήσαντι xsitál τις μισϑὸς ἡ χαὶ τῷ x- 

λεχτῷ σπέρματι. ἄλλοι δὲ amu pP “παϊδὸ- P. 

ποιίῶν ἐκδέχονται. xol o0 cvvtiot xuT "αὐτῶν, éxe/- 556. 

| vov Aéyovoav τὴν. γραφήν. ot γὰρ τῷ ὄντι τοῦ κυ-Βοῖῖ, 

(ov ἐχλεχτοὶ᾽ οὐ δογματίζουσιν οὔδὲ" τεκγοποτοῦσιν 

2010. εἷς κατάραν ὥσπερ᾽ αἱ αἱρέσεις. 

$599. Ἑὐνοῦχος τοίνὺν οὐχ ὃ κατηγαγκάσμένος 

τὰ μόρια οὐδὲ μὴν; 0: ἄγαμος εἰρητάι, ἀλλ᾽ "δ᾽ ̓ἀγονὸξ 

ἀλη ϑείας. : «δύλον" εἰοῦτος uEnpóv"^ ἦν" ὑπ ρύτερον,": 

ὑπακούσας δὲ tQ: λόγῳ καὶ «φυλάξας τὰ! σάββατα" 

m Goo "δμιιρτημάτων καὶ ποιήσας" τὰξ᾽ ἐντυλὰς 

Es τ ἐντιμότερος ἔσται TV ἄνευ" πολιτείας. ᾿ὀρϑῆς" Χόγῳ 

“μόνῳ “παιδευομένων. ert j φησὶν» ᾿ἰδλίγον» dt 

pe)" ὑμῶν. εἰμὶ" see) D διδάσκαλοξ." $i. xul oTEao-.s 

-— Aoc Γαλάταις ἐπιστέλλων φησί: «τεχγία. |o) : οὗς 

δοπάλιν qvo ἄχρις οὗ μορφωϑῇ Χριστὸς: ἐν ὑμῖν". De 

πάλιν τε αὖ ̓ Κορινϑίοις. γράφων": idi ydo “μυρίους 

παιδαγωγοὺς. ἔχητε; ἐν Χριστῷ" j λέγει," ἀλλ᾽ οὐ ?toÀ- 

λοὺς πατέρας, ἐν γὰρ “Χριστῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίου 

ΘΙ ΘΕΟΣ ΤΟΣ d 

ἀνε} Iésai, 56, "per **). Ibid. ó5, " e). Ioann, 

13, 33. . OD Galat, 4, 19. pi ide AD a0 

“ἴα 
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ἐγὼ opere ἐγέννησαν δι du τοῦτο. ὡδῦκ εἰσελεύσεται " 
εὐνοῦχος: sale ἐκκλησίαν. Oto) PN Ὁ ἄγονος. atu ἄκαρε. 
-πτος aui πολετείᾳ. καὶ λόγῳ, ἄλλ᾽. οἵ μὲν". εὐγουχίσαν--: 
τες ἑαυτοὺς": ᾿ ἀπὸ πάσης: ̓ ἁμαρτίας., «διὰ τὴν βασι-. 
Sela TOV: οὐρανῶν" ga Pris (Ad οὗτοί" εἶσιν. οἵ τοῦ. 
υκόσμου»: αὶ οὶ πνῤυκὴ evapilr« amo ἀλλ TU wages weiss 
NYXUQ SS «544 ae. $9 i 103953 ied ον COO 

ys Ὁ DE E Mtm XVI. : M Fines 
aua ἢ E 

dai rau Evmteróparog". ic as edat dy n 
Big, καὶ. favo ἐπευχτέα". EE ὃ “ερεμέας. 

1007925 ,. 5,09. τῇ: χένεσι» ἁπλῶς. ἐπικατάρατον. : λέγων, 
ἄλλι. ἀποδυσπετῶν τἐπὶ ποῖς. ἁμαρτήμασι. τοῦ. "λαοῦ 
καὶ πῇ ἀπειϑείᾳ,. ἐπέρέρει γοῦν" mor τί aio yen: 

5 ads τοῦ. βλέπειν κόπους καὶ. “πόνους; καὶ; διετέλεσαν 

c &v αἰσχύνῃ αἱ ἡμέραι, μού" 1); αὐτίκα πάντες οὗ ite 
"πδθύσσογτες. σὴν" ̓ἀλήϑειαν διὰ τὴν. ἀπείϑειων. ad ὡς 

d wopóxtqn c ἐδιώύκουτό. τε καὶ. ἐκιψόύνευον, ; 9rd. τί γὰρ 
οὐκ ἐγένετο jj μήτρα. de. «ιγτρός, μου τάφος, ἵνα μὴ. 
10d. vo». qued ov TOU. Ἰακὼβ. χαὶ τὸν TTE τοῦ γέ- ἢ 
ρας: Mopok" Tb): ̓σδρας ὃ 0: προφήτης. λέγει». : οὖς m" 

20 elg; simdhapog ἀπὸ ὀύπου: , Ἰώβ quus. «οὐδ' "εἶς, piu 

ἡμέρας δο Gto), -αὐτοῦ.» ET). . λεγέτωσαν ἡμῖν, ποῦ 
ἐπύρνευσενιντὸ. qényajo dv. παιδίον: 3j πῶς da φὴν, τοῦ. 

«dou divtogézrr xev: ἀρὰν, τὸ μἰηϑὲν ἐνεργῆσανς;. ἀπο-01. 
Arat side quteia; To ἔοικεν ἀκολούϑως. λέγειν τῆ νἘοιι, b 

sy épais elrda oci so e τοῦ, σώματος μόνην, LL 
Jd sát, pv jos Ψυχῆς, δὲ div. s τὸ σῶμῳ χαὶ ὅταν 
UE 9. Urt 2) ἀμειρτίᾳις: συγελήφϑην. καὶ ἐν ἀγο-ο-. 
plug s ἐκίσσῃσέν. ped μἥτηρ -μρύ, pL T)» λέγει. μὲν 
iv iode μηκέθῳ, τὴν. kc ati c ἀλλὰ inh diva 

Ya ^) iX So TER GXIU , ἐς 
; ^ ^ - « 

*) 1 Corinth. 23, 1. **) Deuteron.23, 1. ***) Mattb. 
19,:12.(^9*5*).Teremi. 20/14. 1) Ibid, v. 18. ̂] T) Esdr. 

:$, 35, 1 Pob. 14, 4 sq. TFFT) Psalm. 51; 5. 7. 
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, ΔᾺΝ Δ 3 y Le 2 c / 1 , 23 

εἰήτηρ ἐγένετο, καὶ εἰ. ἐν ἁμαρτίᾳ συνεληφθή ; 
€ EN c /, 

ἀλ} οὐκ αὐτὸς ἐν ἁμαρτίᾳ οὐδὲ μὴν ἁμαρτία αὐτὸς. 
- c D 

$. 101. Εἰ δὲ xoi πᾶς ὁ ἐπιστρέφων ἐξ ἁμαρτίας 
Ὁ em c ^ 

ἐπὶ τὴν πίστιν ἀπὸ τῆς ἁμαρτωλοῦ οἷον μητρὸς ἐπὶ 

ὅτὴν ζωὴν ἐπιστρέφει, μαρτυρήσει μοὶ εἷς τῶν δώδεκα 
m ^ J c 

προφητῶν φήσας, , εἶ δῶ πρωτότοκα ὑπὲρ ἀσεβείας 
c c m 

καοπὸν κοιλίας μοὺ ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς jos" ἢ 
2 7 ὃ Ν yl A Ap 2} PY ’ 

οὐ διαβάλλει τὸν εἰποντῶ; «αὐξάνεσϑε καὶ πληϑύνε- 
3 as 344 s 2 , 2 ’ ς B 2 

σϑε **), ἀλλὰ τὰς mguvag £x γενέσξιυς ὁρμὰς χαϑ' 
L4 : 

i0jc ϑεὸν οὐ γινώσκομεν, ἀσεβείας" λέγει. εἰ δέ τις 

χατὰ τοῦτο λέγει κακὴν τὴν γένεσιν καὶ κατ ἐκεῖνο 
2 ͵ 2 A X rS 2 - ^ 2 76 , 

εἰπάτω ἀγαϑὴν, καϑὸ ἐν αὑτῷ TTY ἀληϑειῶν γινὼω- 
/ 

σχομεν" «ἐκνίψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ἀγνω-- 

᾿σίαν yàg ϑεοῦ τινὲς ἔχουσι" 555), δηλαδὴ οἱ &uag- 

τὅτάνοντες" ἐπειδὴ ἥ πάλη ἡμῖν οὐ πρὸς αἷμα xoiP. 

σάρκα, ἀλλὰ πρὺς τὰ πνευματικά" 1). δυνατοὶ 0:558. 

᾿ἐχπειρᾶσαι oi χοσμοχράτορες τοῦ OxÜTOUVG , διὰ τοῦ-Ῥοτι, 

vo αἱ συγγνῶμαι. διὰ τοῦτο xai ὃ Παῦλος, «αὐτὸ 

μου τὸ σῶμα ὕποπιέζω καὶ δουλαγωγῶ᾽, φησὶν, ὅτι 

20zmüc ὃ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγχρατεύεται" TT), ἀντὶ 

τοῦ εἰς πάντα ἐγκρατεύεται, οὐ πάντων ἀπεχόμενος, 

| ἀλλ οἷς ἔκρινεν ἐγκρατῶς χρώμενος" «ἐκεῖνοι μὲν 

ἵνα φϑαρτὸν. στέζανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἵνα ἀ- 

lt φϑαρτον", ψικίῦντες ἐν τῇ πάλῃ, οὐχὶ δὲ ἀκονιτὶ 

| ϑστεφραγούμενοι. ἤδη τινὲς καὶ τῆς παρϑένου τὴν 

L^ χήραν, εἰς ἐγκράτειαν προτείνουσι καταμεγαλοφρονή- 
/ 

σασαν ἧς πεπείραται ἡδονῆς. 

Cap. XVII. 

&. 102. Εἰ δὲ γένεσις χαχὸν, ἐν καχῷ λεγόντων 
’ , 

80οἱ βλάσφημοι và» γενέσεως μετειληφότα κύριον, iv 

καχῷ. τὴν γεννήσασαν παρϑένον. οἴμοι τῶν “κακῶν, 

s) Micb, 6, 7.  **) Genes. 1, 28. “96) 1 Corinth. 

(7 15,94. i) Ephes. 6, 12. 41) 1 Corinth, 9, 27. 26, 

- 
* 

y 
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βλασφημιοῦσι τὸ βούλημα τοῦ Oto) xol τὸ μυστήριον. 
τῆς κτίσεως τὴν γένεσιν διαβάλλοντες. διὰ ταῦτα ἢ δό- 
κησις Κασσιανῷ, διὰ ταῦτα xoi  Magnleovu, vol μὴν καὶ 
Οὐαλεντίνῳ τὸ σῶμα. τὸ ψυχικὸν, ὅτι φασὶν ὃ ἄνϑρυ-. 

noc ,nagauowid τοῖς κτήνεσιν; εἰς συνδυασμὸν ἀφι- 
᾿κγούμενος,. ἄλλ᾽ ὅταν ἐπιβαίνειν ἀλλοτρίᾳ κοίτῃ θργήσας 
“ὡς ἀληϑῶς ϑελήσῃ, τότε τῷ ὄντι ὃ τοιοῦτος ἐκθηριοῦ-. 
ται, «πποι ̓ϑηλυμανεῖς ἐγενήϑησαν ἕκαστος ἐπὶ 11559. 
γυναῖκα τοῦ πλησίον ἐχρεμέτιξεν" Sy, TG ἀπὸ Tüyybotte 

P. ἀλόγων ζώων τὴν ἐπιτήδευσιν τῆς συμβουλίας ὃ ὄφις | 
202 εἰληφὼς xol παραπείσας τῇ κοινωνίᾳ τῆς Εὔας 

Sylb. 'συγκαταϑέσϑαι τὸν Zu λέγῃ, ὡς ἂν «μὴ φύσει. 
ταύτῃ χεχρημένων. τῶν πρωτοπλάστων, ὡς ἀξιοῦσί 
τινὲς ," 7] χτίσις πάλιν βλασφημεῖται ἀσθενεστέρους 

τὐτοὺς ἀνϑρώπους τῆς τῶν ἀλόγων φυσείυς “πεποιηρκυῖά,, 
otc ἐπ τη λούθήραν oi πρωτόπλαστοι τοῦ ϑεοῦ. 

S 103. Fi δὲ 4 μὲν φύσις ἦγεν ἀὐτοὺς ὡς 
xol τὰ ἄλογα πρὸς’ παιδοποιίαν, ἐκινήϑησαν δὲ 9ür- 
TOY ἢ προσῆγον ἢν ἔτι γέοι πεφυκότες ἀπάτῃ παρα- x 

20, 9évrtc, δικαία uv 7 χρίσις τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοὺς οὐχ à; 
ἀναμείναντας τὸ βούλημα, ἁγία δὲ x γένεσις δὲ ἣν 
ὃ κόσμος, συνέστηκεν, δί ἣν ai οὐσίαι, Of ἣν αἱ 
φύσεις, δὲ ἣν ἄγγελοι, or ἣν δυνάμεις, δὲ ἣν ψυ-: 
χαὶ, δὲ ἣν ἐντολαὶ, δὲ ἣν, γόμος, δὲ ἣν τὸ εὐαγγέ-- 

ο2ὅλιον, δὲ ἣν 7 γνῶσις τοῦ ϑεοῦ, «καὶ. πᾶσα σὰρξ 
χύρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνϑρώπου ὡς, ἄνϑος χόρτου, 
καὶ ὃ qu χόρτος ξηραίνεται, τὸ δὲ ἄνϑος καταπίπτει, 
ἀλλὰ τὸ opo τοῦ χυρίου μένει" 5) τὸ χρῖσαν τὴν 
ψυχὴν καὶ ἑνῶσαν τῷ πνεύματι. πῶς δ᾽ ἄνευ τοῦ 

ϑυσώματος A κατὰ τὴν ἐκκλησίαν xe" ἡμᾶς οἴἰχονομία 
τέλος ἐλάμβανεν; ὅπου γε καὶ αὐτὸς ἢ κεφαλὴ τῆς 
ἐχχλησίας ἐν σαρκὶ μὲν ἀηδὴς διελήλυϑεν καὶ ἄμορ-. 
φος εἷς τὸ ἀειδὲς καὶ ἀσώματον τῆς ϑείας αἰτίας 
ἀποβλέπειν ἡμᾶς διδάσκων" «δένδρον γὰρ. ζωῆς", 

ῳ 

*) erm. 5, 8. 59) Iesai, 40, 6 sq. 
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qo δ. προφήτης, "ς dv ἐπιϑυμίᾳ ἀγαϑῇ γίνεται" 5) 

διδάσχων ἐπιϑυμίας᾽ ἀστείους χαὶ culbcin τὰς. ἐν 

τῷ; ζῶντι κυρίῳ. 
ΤΌΣ 104. Ἤδη «δὲ PO WA τὴν ἀνδρὸς, κατὰ γά- 

ὅμον πρὸς 'γυναῖχο" opua γνῶσιν" “εἰρημιένην᾽ ἅμαρ-. 

τίαν εἶναι ταύτην γὰρ ὑπὸ τῆς βρώσεως μηνύεσϑαι 

«τοῦ ξύλου τοῦ χαλοῦ καὶ πονηροῦ" ἘΠῚ, διὰ τῆς 

τοῦ ἔγνω" 5h) σημασίας παράβασιν᾽ ἐντολῆς δι- 

᾿ δάσχουσαν. εἰ δὲ τοῦτο καὶ 7 τῆς ἀληϑείας γνῶσις 

-1οβρῶσίς ἐστι τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς. ἔστιν οὖν κἀκείνου 

τοῦ ξύλου μδεαλαβεῖν τὸν σώφρονα γάμον, προείρη- - 

ται: δὲ ἡμῖν ὡς καὶ χαλῶς καὶ κακῶς ἔστι χρήσασϑαι 

τῷ γάμῳ, xol. τοῦτ᾽ ἔστι. τὸ ξύλον «τῆς γνώσεως" ὃ 

ἐὰν μὴ παφαγομῶμεν. τὸν γάμον. τί δέ; οὐχὶ ὃ σὼω- 

15730 ὥσπερ τὴν ψυχὴν, οὕτω δὲ καὶ τὸ ᾿σῶμα l&ro. 

τῶν παϑῶν; οὐκ ἂν δὲ εἰ ἐχϑρὰ ἢ σὰρξ ἦν τῆς ψυ- 

i. ms ἐπετείχιζεν αὑτῇ τὴν ἔχϑραν δὲ ὑγιείας ἐπισκιά- 

ζων. τοῦτο δέ φημι ἀδελφοὶ, ὅτε σὰρξ καὶ αἷμα P. 

βασιλείαν ϑεοῦ κληρονομῆσαι οὗ δύναται, οὐδὲ 2,560. 

2099090. τὴν ἀφϑαρσίαν κληρονομεῖ" Ὥ, ἢ ἥ γὰρ ἅμαρ-Ῥοι. 

τία «φϑορὰ" οὖσα οὐ δύναται κοινωνίαν. ἔχειν μετὰ 

«τῆς, ἀφϑαρσίας" , ἥτις ἐστὶ δικαιοσύνη. «οὕτως 

ἄνόητοι᾽ , φησὶν, ἐστέ; ἐναρξάμενοι. πγεύματι γῦν 

σαρκὶ ἐπιτελεῖτε"" TD. 
L 

, - 

, 

35^ Cap. XVIII. 
m. : 

3 . 105. Τὴν δικαιοσύνην τοίνυν καὶ τὴν ἅρ- 

 μονίαν τοῦ σωτηρίου σεμνὴν οὖσαν καὶ βεβαίαν οἵ 

μὲν ἐπέτειναν ὡς ἐπεδείξαμεν βλασφήμως ἐκδεχόμε- 

vot μετὰ πάσης ἀϑεότητος τὴν ἐγκράτειαν, ἐξὸν ἐλέ ἐ- 

300904 τὴν εὐνουχίαν κατὰ τὸν ὑγιῆ κανόνα μετ᾽ εὐ- 

᾿σεβεῖδς, εὐχαριστοῦντα μὲν ἐπὶ τῇ δοθείσῃ χάριτι, οὗ 

8) Prouerb. 18, 12. ?*) Genes. 3, ὅ. 558) 14. 

4, 1. 1) 1 Corinth. 15, 50. Tt) Galat, 3, 3. 
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μισοῦντα. δὲ τὴν τίσιν. οὐδὲ ἐξουϑενοῦντα τοὺς yec 
γαμηκύτας;" LII γὰρ ὃ κόσμος, χτιστὴ καὶ 1 εὺ- 
"γουχία, ἄμφω δὲ εὐχαριστούντων ἐν οἷς ἐτάχϑησαν,. εἶ 
γινώσκουσι DONE volg. ἐτάχϑησαν.. οἱ δὲ ̓ἀφηνιά- 

ὅσωντες ξύβρισαν, ᾿ὥπποι ϑηλυμανεῖς" τῷ ὄντε .γε- 
γόμενοε, xg ἐπὶ τὰς τῶν πλησίον χρειιετίζοντες᾽" *) 
abro .*6 ἀχατασχέτως. ἐχόμενοι “καὶ. τοὺς. πλησίον. 
ἀνασιείϑοντες φιλῃδονεῖν, ἀϑλίως. ἐπαΐοντες ἐχείνων 
τῶν. γραφῶν, «τὸν. σὸν κλῆρον βάλε. ἐν. ἡμῖν, κοινὸν 

1002 βαλάντιον »τησώμεϑα πάντες καὶ. ῥαρσύφπθαν ἕν 
γενηθήτω ἡμῖν" tM). E 
/0$::406. du τούτους. 0 αὐτὸς προφήτης. συμ- 

- βουλεύων: ἡμῖν. λέγει" μὴ πορευϑῇς ἐν ὁδῷ QnET. 
αὐτῶν, ἐκκλινὸν τὸν πόδα σοὺ ἐπ τῶν τρίβων αὐτῶν, 

1500 γὰρ. ἀδίκως ἐκτείνεται δίχτυκ, πτερωτοῖς, αὐτοὶ 

γὰρ αἱμάτων μετέχοντες ϑησαυρίζουσιν. ἑαυτοῖς xa- 
xa ee), “τουτέστι τῆς ἀχαϑαρσίας ἀντιποιούμενοι 

"καὶ τοὺς πλησίον, τὰ ὅμοια ἐχδιδάσκοντες, «πολεμι- 

σταὶ, πλῆκται ταῖς οὐραῖς αὐτῶν" T), κατὰ τὸν προ- 
a0 pic ἃς κέρκους Ἕλληνες καλοῦσιν. εἶεν δ᾽ ἂν οὺς 

αἰνίσσεται. ^ προφητείω. καταφερεῖς, ἀκρατεῖς, ot ταῖς 
οὐραῖς αὐτῶν πολεμισταὶ, σκότους καὶ εὐργῆς τέ- 
χνα ΤῊ) μιεαερόνοι. αὐτῶν τὲ αὐϑέντια καὶ τῶν 
πλησίον ἀγδροφόνοι.. ἘΣ εὐκκαϑάρατε, τὴν παλαιὰν i 

25unv, ἵνα ἦτε γέον φύραμα᾽ E ) ὃ ἀπόστολος ἡμῖν 
ἐμβοᾷ. καὶ πάλιν. ἀσχάλλων ἐπὶ τοιούτοις τισὶ δια- 
τάττεται μὴ ́συναναμίγνυοϑαι, , (ἐάν τις ἀδελφὸς óvo- 
μαζύμενος. ἢ πάρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης 3 ἢ 
λοίδορος 3 ἢ μέϑυσος ἢ ἅρπαξ τῷ τοιούτῳ μηδὲ cvwe- 

ϑοσϑίειν". ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέϑανον", AK. 
ye; Ut ϑεῷ ζήσω, “Χριστῷ συνεσταύρωμαι, δὲ δὲ 
οὐκ ἔτι ἐγὼ», ὡς ἔζων κατὰ τὰς ἐπιβαρμα ὦ εἰῇ δὲ 

*) ferem. 5, 8. 55} Prouerb. 1, 14. 556) Ibid. 
Y 1517. 1) Apocalyps. 9, 10. Ti) Epbes. 2, 3. 
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dv ἐμοὶ Χριστὸς" ἢ) διὰ τῆς TOv. ἐντολῶν ὑπουκοῆς P. 
€ - M ᾽ ce ἢ M] »^ 2 Ν 

'ἁγνῶς καὶ μακαρίως. ὥστε τότε μὲν ἔζων ἐν σαρκχὶδ61. 

σαρκικῶς, (ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκὶ ἐν πίστει ζῶ τῇϑοιι, 

τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ"... 
P: c ^ 

ς΄. $107. ,Eic ὁδὸν ἐϑγῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἷς 
, - NON E 34.7 aux - 5 , 

πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλϑητε ), τῆς ἐναντίας 
J . ς e c 

πολιτείας ἀποτρέπων ἡμᾶς ὁ χύριος λέγει, ἐπεὶ 1 
: ; - / à e 

καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων κακή. xol αὐταί εἶσιν 
ες -" ^ : ς 

αἱ δδοὶ πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα "**). 
; -—— , c. 

10,020] τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ", φησὶν 0 κύριος, «καλὸν 
; Led , - - e" 

jv αὐτῷ εἰ μὴ ἐγεννήθη ἢ ἕνα τῶν ἐκλεκτῶν μοὺ 
9 t J , 20 dint e RN εκῷ; y 2 - ^ 

ὀχανδαλίσαι )' κρεῖττον ἦν αὐτῷ περιτεϑῆναει 
- ΄ ^ , PTS 

μύλον καὶ καταποντισϑῆναι sc ϑάλασσαν, ἢ ἕνα τῶν 
y - x ὃ / 2 Hiit ye N N » 

ἐχλεχτῶν μοὺ διαστρέψαι ) τὸ γὰρ ὄνομα 
-Ἤ’ € € A ; 

15r09 9:00 βλασφημεῖται δὲ αὐτούς" T). ὅϑεν γενναίως 
Τ € ^ e 

δ᾽ ἀπόστολος, (ἔγραψα ὑμῖν", φησὶν, iv τῇ ἔπι- 
, mc ^ 

: 

στολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι nópvoig" TT) ἕως «τὸ 
: - - r κ᾿ c 

δὲ σῶμα οὐ τῇ nogvet, ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ o χκύ- 
ἘΣ -" , 22 E. cw der 2 N , 

P. gioc τῷ oct TII) καὶ ὅτε ov vov γᾶμον zog-: 
^ 

D» οὐχ οἴδατε Ort ὃ κολλώ- 
A ’ 

|Sylb.uzvog τῇ πόρνῃ ἕν σῶμά ἐστιν" TIED; ἢ πόρνην γος ad s 
- quc ἐρεῖ τὴν παρϑένον πρὶν ἢ γῆμαι; ταὶ μὴ ἄπο- 

-στερεῖτε", -φησὶν, (ἀλλήλους, εἰ μὴ ἐκ συμφώνου 

πρὸς καιρόν" TTTTT). διὰ τῆς , ἀποστερεῖτε" λέ- 
, M J 

ξεως τὸ ὀφείλημα ToU γάμου τὴν παιδοποιίαν ἐμ.-- 
! 

φαίνων, ὕπερ ἔν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐδήλωσεν εἰπὼν, 

οἰ χῇ γυναικὶ ὃ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, δμοίως 
eut «xt M - 3 2 

αὶ δὲ καὶ 5 γυνὴ τῷ ἀνδρί" TrTTET) 

δ, 108. ἡ7εϑ᾽ ἣν ἔκτισιν xarà τὴν olxovgíav 

-30zoi τὴν iv Χριστῷ πίστιν fon90c, καὶ ἔτι σαφέστε- 

|." 0 5) Galat. 2, 19 sq. **) Mattb. 10, 5. 558) Ρχο- 

uerb. 1, 18 sq. jns | Matth, 26, 24. 25699) Ibid, 

18, 6 sqq. 4) Roman. 2, 24. iT) 1 Corinth. 5; 11. 

Hip) Wbid. 6,13. — 4444) Did, 6, 10... {11} Ibid. 7, 5. 
ἘΤΡΗ Ὁ Did. v. 3. fot 

* 



, 

276 CLEM. MEN STROM.L. III.C. xvi. i 109. 

Qov εἰπὼν, τοῖς γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ, di? : 
ὃ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισϑῆναι, ἐὰν δὲ 
χωρισϑῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω, xi 
ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. τοῖς δὲ "λοιποῖς λέγω, ἐγὼ, 

δοῦχ᾽ D κύριος, & τις ἀδελφὸς" 8) ἕως γῶν. δὲ ἁγία 
ἐστί ia τί δὲ “λέγουσι. "πρὸς ζαῦτα οἱ τοῦ γόμου. 
κατατρέχοντες καὶ τοῦ γάμου ὡς κατὰ vno συγ- 
κεχωρημένου, "μονονουχὶ δὲ χαὶ χατὰ τὴν διαϑήκην 
τὴν καιγήγ; τί πρὸς ταύτας. εἰπεῖν ἔχουσι τὰς γομο- - 

τοϑεσίας οἱ τὴν σπορὰν καὶ τὴν. γένεσιν εσαττόμενοι; s 
ἐπεὶ χαὶ τὸν ἐπίσχόπον τοῦ oixov χαλῶς προϊστά- 
μενον" 14) γομοϑετεῖ τῆς ἐχκλησίας ἀφηγεῖσθαι, P. 
οἶχον δὲ κυριακὸν μιᾶς γυναικὸς" συνίστησι συζυ-ὅ62. . 
γία. Pott. [ 

15 ᾧ. 109. . Πάντα. οὖν καϑαρὰ τοῖς xoJupoic" j 
λέγει, , toic δὲ μεμιασμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν χα- 
ϑαρὸν, ̓ ἀλλὰ μεμίαται αὐτῶν καὶ ὃ γοῦς “αὶ 7 0vy- 
εἰδησις" T). ἐπὶ δὲ᾽ τῆς παρὰ τὸν κανόνα ἡδονῆς, 
dU. πλανᾶσϑε", φησίν, «οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλο-- 

«ϑρλάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ, οὔτε ἀρσενοκοῖται 
οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται, οὐ μέϑυσοι, οὐ λοί- 
δοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν ϑεοῦ οὐ χληρ ογομή-- 
σουσιν, καὶ ἡμεῖς μὲν ἀπελουσάμεϑα᾽ 19), ot ἐν 

“ τούτοις γενύμενοι, οἱ δὲ εἰς ταύτην ἀπολούοντες τὴν 
δἀσέλγειαν ἐκ σωφροσύνης εἰς πορνείαν βαπτίζουσι 

ταῖς ἡδοναῖς καὶ τοῖς πάϑεσι χαρίζεσθαι δογματί- 
ζοντές, ἀκρατεῖς ἐχ ̓ σωφρύνων εἶναι διδάσκοντες καὶ 
τὴν ἐλπίδα τὴν σφῶν ταῖς τῶν. μορίων ἀναισχυντίαις 
᾿προσαγέχογτες, ἀποκηρύχτους εἶναι τῆς βασιλείας τοῦ 

309:0U0, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγγράφους τοὺς φοιτητὰς παρασχευ- 
ἄζοντες, ψευδωνύμου γνώσεως προσηγορίᾳ τὴν εἰς τὸ 

᾿ἐξώτερον σκότος δδοιπορίαν᾽ ἐπανῃρημένοι. «τὸ λοι- 

5) 1, Οονέμμ, v. 10— 12. 56) FEbid, v. 14, — ***) 1 
Timoth. 3, 2. 4," Tit. 1, 6. 1) Tit. 1, 15. 11) 1 Co- 
rinth. 6, 9—11. ^ 
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av, ἀδελφοὶ, ὅσα ἀληθῆ, foa σεμνὰ, ὕσα δίκαια, 
c 

"le c M e i - » » 3 M 

'000 γνῶ, 000 προσφιλῆ, σα εὐφήμα, εἰ τις ἄρξετη 

xui εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσϑε, ὅσα καὶ ἐμάϑετε, 

ἃ xol παρελάβετε καὶ ἠχούσατε καὶ ἴδετε ἐν ἐμοὶ, 

ὁταῦτα πράσσετε, xol ὃ ϑεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται ue" 

ὑμῶν" *). - p 

$&. 140. Καὶ ὃ Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ τὰ ὕμοια 

λέγει: ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἷς 
ϑεὸν, τὰς ψυχὰς. ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς. 

τοἀληϑείας **), «ὡς τέκνα ὑπαχοήῆς, M] συσχηματιξο- 

- »oL ταῖς πρότερον ἐν Th. ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιϑυμίαις, 

ἀλλὰ κατὰ τὸν χαλέσωωτα ὑμᾶς ἅγιον, καὶ αὐτοὶ 

ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήϑητε, διότι γέγραπται" 

ἅγιοι ἔσεσϑε, διότι ἐγὼ ἅγιος *9*). ἀλλὰ γὰρ πέρα 

15100 δέοντος ἥ πρὸς τοὺς ψευδωνύμους τῆς γνώσεως 

ὑποκριτὰς “ἀναγκαία “γενομένη ἀντιλογία εἰς μακρὸν 

ἀπήγαγεν ἡμᾶς καὶ ἐξέτεινε τὸν λόγον. ὅϑεν καὶ ὃ 

zpivoc ἡμῖν ναὸν ὑκατα τὴν ἀληϑῆ “φιλοσοφίαν yvu- 

στιχῶν ὑπομνημάτων στρωματεὺς τοῦτο ἔχέι. τὸ 

ἡοπέρας. 

—————— 

.*) Philipp. 4, 8 sq. *9) £ Petr. 1, 21 sq. ***) Ibid.. 

4 v. 14 Mon 16. 

Clement. lex. vol. ΤΙ, Aa 

D 
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CLEMENTIS ALEXANDRINI 
STROMATUM LIBER QUARTUS, 

Argumentum. 
Cap. 1. O:ao dicendorum ($. 1 — 3.). C. II. cur libri 

isti στρωμωτεῦς dicantur ($. 4— 7. C. III, in quà .vera ho- 
minis. praestantia consistat ($.8— 12.). C. IV. martyri laudes 
($. 13 —18.). C. V. de, doloris, paupertatis aliarumque rerum 
externarum cóniemptu ($. 19 — 24.). C. VI. aliquot beatitu- 

 Qinum capita. exponit ($. 25— 41.). C. VH. beatos esse^ qui 
dei caussa sanguinem profundant (j. 42 — 56 ) Ὁ, VII. in 
ecclesia feminas non minus quam viros et seruos pariter ac 
liberos martyri esse candidatos ($. 57 — 71.) C. IX. quae 
Christus de martyri beneficiis dixerit colligit in vnum atque 
ilustret ($. 72— 77.). C. X. grauiter reprehendit illos qui 
iudicibus se offerebant ($. 78. 79.). C. XI. grauiter respon- 
det obiectioni, si deus vestri curam gerit, cur patimini? 
($. 80— 82.). C, XII, Basilidae sententiam martyrium supplici 
genus existimantis refutat ($. 83— 90.). C. XIII "Valentini 
nenias de mortis abolitione redarguit ($. 91— 96.). C. XIV. 
de dilectione omnium, etiam inimicorum ($. 97. 98.) C. XV. 
de vitando scandalo «$. 99. 100.). C. XYVI.- alios sacrae 
Scripturae locos de constantia (παρρησίᾳ), patientia, caritate 
martyrum illustrat (6. 301 — 106.). C. XVH, citationem bene 
longam ex epistola Clementis ad Corinthios huc spectantem affert 

^ 
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(ὃν 107 — 1122» Lus XVII, rursus de caritate et de reprünen- 

dis. cupiditatibus ($. 113 — 119.). C. KIX. tam mulieres quam 

. viros esse perfectionis obtinendae capaces, quod etiam heroi- 

narum "apud exteros exemplis. confirmat (j. 120 — 126.). C.-&X. 

vxoris bexe moratae officium deseribit(127 — 131). Ὁ, XXI. 

perfectum | sine; vere. gnosticum describit (ὃ, 132 — 136). 

C, XXIL. talem neque metu poenae neque spe praemi officium 

facere, Sed solius. boni et pulcri ratione habita ($..137 — 148» - 

€. XXIII. ob quam rationem talis a rebus sensui iucundis quam 

; maxime potest abstineat, meliorum scilicet intaitu (ὁ. 149—154.). 

€. XXIV. de poenarum a deo inflietarum ratione et fine 

ἣν, (ᾧ, 155. 156.). C. XXV. in cognitione et amore dei situn 

| esse veram perfectionem (157 — 164.). 0€. XXVI. quo modo 

corpore et rebus mundanis vtatur vere perfectus ($. 165—174): 

NBC 

M wo 

Cap. I. 

A puce 13 όλουθον δ᾽ ἂν οἶμαι περί τὲ μαρτυ- 

ρίου διαλαβεῖν καὶ τίς ὃ τἔέλειος, οἷς ἐμπεριληφϑήσε- 

ται κατὰ τὴν ἀπαίτησιν τῶν λεχϑησομένων τὰ παρε- 

ὁπόμενα xol ὡς ὑμοίως τε φιλοσοφητέον δούλῳ Tt 

καὶ ἐλευϑέρῳ κἂν ἀνὴρ ἢ γυνὴ τὸ γένος τυγχάνῃ, 

τά τὲ ἑξῆς περί τε πίστεως καὶ περί τοῦ ζητεῖν 

^ προσαποπληριύσαντες τὸ συμβολικὸν εἶδος παραϑης 

σόμεϑα, ἵν ὡς ἐν ἐπιδρομῇ τὸν ἠϑιχὸν συμπερανά- 

τομένοι λόγον κεφαλαιωδῶς παραστήσωμεν τὴν εἷς. 

“Ἕλληνας ix τῆς βαρβάρου φιλοσοφίας διαδοϑεῖσαν Ῥ- 

ὠφέλειαν. μεθ ἣν ὁποτύπωσιν 5j τε πρὸς τοὺςῦθ4. 

Ἕλληνας καὶ ἢ πρὸς τοὺς Ιουδαίους ' xav ἐπιτομήνοιι, 

τῶν γραφῶν ἔχϑεσις παραδοϑήσεται καὶ ὅσα ἐν τοῖς 

45290 τούτου στρωματεῦσι χατὰ τὴν τοῦ προοιμίου 

. εἰσβολὴν àv &ni 2909 su£vovg. τελειώσειν ὑπομνήματι 

᾿ς τῷ πλήϑει τῶν πραγμάτων ἀναγκαίως δουλεύσασι, 

περιλαβεῖν ovx. ἐξεγένετο. " | 

po 20 Em τούτοις ὕστερον πληρωϑείσης ὡς ἕνι. 

ἠομάλιστα τῆς χατὰ qà πρυκείμενα ἡμῖν ὑποτὑπώσεως 

τὰ περὶ ἀρχῶν φυσιολογηϑέντα τοῖς τὲ “Ἕλλησι τοῖς. 

Aa 
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τε ἄλλοις βαρβάροις ὅσον ἧκον. εἷς ἡμᾶς" at δόξαι 
ἐξιστορητέον καὶ πρὸς τὰ κυριώτατα τῶν τοῖς φιλο- 
σόφοις ἐπινενοημένων ἐγχειρητέον.. οἷς ἑπόμενον, ἂν 
εἰ μετὰ τὴν ἐπιδρομὴν τῆς ϑεολογίας τὰ περὶ προ-- 

δφητείας παραδεδομένα διαλαβεῖν, ὡς καὶ τὰς γραφὰς 
Gic πεπιδτεύχαμεν κυρίας οὔσας ἐξ αὐϑεντείας παν- 
τοκρατορικῆς ᾿ἐπιδείξαντας προϊέναι δὲ αὐτῶν εἱρμῷ, 
δύνασθαι ἁπάσαις ἐντεῦϑεν ταῖς αἱρέσεσιν ἕνα δεικνύ-. 
vot ϑεὸν καὶ κύριον. παντοκράτορα τὸν διὰ νόμου 

Ῥ καὶ προφητῶν, πρὸς δὲ χαὶ τοῦ μακαρίου. εὐαγγελίου i 
204.yrYnotcc xex ov yero. πολλαὶ δὲ ἡμᾶς αἵ πρὸς τοὺς | 
δ! ἑτεροδύξους ἀντιρρήσεις ἐκδέχονται, πειρωμένους τά 

τε Vn αὐτῶν προχομιζόμενα ἐγγράφως διαλύεσθαι 
πείϑειν τε αὐτοὺς καὶ ἄκοντας, δὲ αὐτῶν ἐλέγχοντας 

i1$TÓY» γραφῶν. 
$-.3. “Τελειωϑείσης τοίνυν τῆς ̓ προϑέσεως ἡμῖν 

ἁπάσης ἐν οἷς ἐὰν ϑελήσῃ τὸ πνεῦμα ὑπομνήμασι πρὸς 
τὴν κατεπείγουσαν ἐξυπηρετούμενοι χρείαν -- πολλὴ 
γὰρ ἢ τῶν “προλεγομένων φείλεσϑαι τῆς ἀληϑείας 

᾿ 2ρἀνάγχη — ̂| τότε δὴ τὴν τῷ ὄντι γνωστικὴν φυσιολογίαν 
μέτειμεν τὰ μικρὰ. πρὸ τῶν μεγάλων μυηϑέντες μυ-- 
στηρίων, ὡς μηδὲν ἐμποδὼν τῇ ϑείῳ ὄντως ἱεροφαν- 
τίᾳ γίνεσϑαι προκεκαϑαρμένων καὶ ᾿προδιατετυπωμέ- 
γῶν τῶν προϊστορηϑῆγαι xoi προπαραδοϑῆναι δεόν-- 

ὅτων. 7 γοῦν κατὰ τὸν τῆς ἀληϑείας κανόνα γνωστικῆς 
παραδόσεως φυσιολογία, μᾶλλον δὲ ἐποπτεία, ἐκ τοῦ 
περὶ χοσμογονίας ἤρτηται λόγου, ἐνθένδε ἀναβαίνουσα 
ἐπὶ τὸ ϑεολογικὸν εἶδος. ὅϑεν εἰκότως τὴν ἀρχὴν 
τῆς παραδόσεως ἀπὸ τῆς προφητευϑείσης ποιησόμεθα, 

ϑθγενέσεως ἐν , "oe καὶ τὰ τῶν ἑτεροδύξων. παρατιϑέ- v 
μένοι καὶ ὡς οἷόν τε ἡμῖν διαλύεσθαι πειρώμενοι.. 
ἀλλὰ γὰρ τὸ μὲν γεγράψεται ἢν ϑεός γε ἐθέλῃ καὶ 
ὕπως ἂν ἐμπνέῃ, γυνὶ δὲ ἐπὶ τὸ ,προκείμενον μετιτέον 
χαὶ τὸν ἠθικὸν ἀποπληρωτέον λόγον. P. 

565. 
. . Pott. 

— — S 
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Sandro NN STA ΤῊ 

.070& 4, Ἔστω δὲ ὑμῖν và ὑπομνήματα ὡς πὸλ-: 

 λάχις εἴπομεν διὰ τοὺς ἀναίδην ἀπείδως ἐντυγχάγογ-- 

τὰς ποικίλα (c αὐτό που τοὔνομά φησι «διεστρω- 

᾿ὁμένα à; ἄλλου εἰς ἄλλο συνεχὲς μετιόντα καὶ ἕτερον. 

| μέν τι κατὰ τὸν εἱρμὸν τῶν λόγων μηνύοντα, ἔνδει- 

 ανύμενα “δὲ ἄλλο τι. «ἀθυσὸν γὰρ οἱ διζήμενοι", φης 

civ Ἡράκλειτος, γῆν πολλὴν 0QgvoOovo: καὶ “ἐδρί- 

σκοῦσιν ὀλίγον᾽, οἱ δὲ τοῦ χρυσοῦ ὄντως γένους τὸ 

οσυγγενὲς μεταλλεύοντες. εὑρήσουσι τὸ πολὺ iv ὀλίγῳ, 

εὑρήσει γὰρ τὸν συνήσοντα ἕνα ἢ γραφή. συλλαμ- 

βάνουσι μὲν οὖν πρός τε ἀνάμνησιν πρός τε ἔμφασιν 

᾿ ἀληϑείας τῷ οἵῳ τε ζητεῖν μετὰ λόγου οἱ τῶν vmo- 

μνημάτων στρωματεῖς. δεῖ δὲ xol “ἡμᾶς τούτοις 

᾿1δπροσεχπογεῖν καὶ προσὲεφευρίσλειν ἕτερα, ἐπεὶ καὶ τοῖς 

δὸὸν ἀπιοῦσιν ἣν οὐκ ἴσασιν ἀρκεῖ τὴν φέρουσαν 

ὑποσημῆναι μόνον. ^ i: 

$&. 5. Βαδιστέον δὲ τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη τὴν χιιὶ 

λοιπὴν ἑαυτοῖς ἐξευρητέον, ὥσπερ φασὶ καὶ δούλῳ τινὲ 

᾿2θχρωμένῳ «ποτὲ τί ἂν ποιῶν τὸν δεσπότην ἀῤέσαιτο 

" ἀνειπεῖν τὴν Πυϑίαν, εὑρήσεις ἐὰν ζητήσῃς. χαλε-. 

- πὸν οὖν τῷ ὄντι ὡς ἔοικεν λανϑάγνον καλὸν ἐξευρεῖν, 

- ἐπεὶ τῆς ἀρετῆς ἱδρὼς" πρόκειται, 

A μακρὸς δὲ καὶ ὕρϑιος οἴμος ἐς αὐτὴν 

(95 xoi τρηχὺς τὸ πρῶτον" ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ἵκηται, 

(oU ῥηιδίη δὴ ἔπειτω πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα *). — 

e? στενὴ γὰρ τῷ ὄντι uoi τεϑλιμμένη dj ὁδὸς" χυ- 

olov, καὶ βιαστῶν ἐστὶν 5 βασιλεία τοῦ ϑεοῦ"" 

ὕϑεν᾽ ζήτει", φησὶ καὶ εὑρήσεις" **), τῆς βασιλι- 

᾿φρχῆς ὄντως ἐχόμενος ὁδοῦ καὶ μὴ παρεχτρέχων. 

| ᾧ. 6. Εἰκότως οὖν πολὺ τὸ γόνιμον ἐν ὀλίγῳ 

τς, σπερμάτων ἐμπεριεχομένων τῇδε τῇ πραγματείᾳ... 

" ING 

ur 
1 

* *) Hesiod. ἔργ. καὶ s. v. 287 — 290. 58) Of. Matth. 
» 

j 27). 14. 11, 12. 73 T. 
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δογμάτων, ὥσπερ 2. «παμβύτανον τοῦ ἀ) γροῦ" 3), 
φησὶν 4 γραφή. 3j καὶ τὴν ἐπιγραφὴν κυρίαν roo d 
σιν οἱ ᾽τῶν ὑπομγημάτων στρωματεῖς ἀτεχνῶς κατὰ" 
τὴν. παλαιὰν ἐχείγην ἀπηνϑισμένῃν προσφορὰν περὶ 
δῆς. ὃ “Ξοφοχλῆς γράφει" . 

ἦν “μὲν γὰρ οἰὸς μιαλλὺς, ἣν δὲ κἀμπέλων 
σπονδή τὲ καὶ ῥὰξ εὖ τεϑησαυρισμένη, 
ἐνῆν δὲ παγκάρπειᾳ συμμιγὴς ὁλαῖς 
λῖπός. T ἐλαίου xci τὸ “ποικιλώτατον “ὁ ἠᾷ st PS 

.10 [iei μελίσσης κηρύπλαστον. ὄργανον. ; 566. 
o 7. ,ὐτίκα οἱ σστρωματεῖς ἡμῶν xoa τὸνοῖ 

γεωργὸν Τιμοκλέους τοῦ χωμικοῦ, 
e Xgux , ἔλαιον, ἰσχάδας, 

μέλε, «προσοδεύουσι, ;χαϑάπερ ἐκ παμφόρου χωρίου. 
1507. ἣν εὐκαρπίαν ἐπιφέρει" : 

σὺ μὲν εἰρεσιιόνην, o) γεωργίαν λέγεις, 
ἐπιφωνεῖν γὰρ εἰώϑεσαν “«4ϑηναῖοι" 

εἰρεσιώγνη σῦχα φέρει καὶ σείονας ἄρτους 
FL μέλε ἐν κοτύλῃ xol. ἔλαιον ἀναψήσασϑαι. 

20χρὴ τοίνυν πολλάκις ὡς ἐν τοῖς πλοχάνοις διασείογ- 
τας χαὶ ἀγαρριπτοῦντας τὴν πολυμιγίαν τῶν σπερ- 
μάτων τὸν πυρὸν en rent 

Cap. It. 

S8. Οἱ πολλοὶ δὲ τῇ τῶν χειμώνων, καταστά- 
25061 ὁμοίαν ἔχουσι τὴν. dud Dao ἀγέδραστόν τὲ xci 

ἀλόγιστον. ^ 
πόλλ᾽ ἀπιστίᾳ δ δ ροκεν ἀγαϑὰ [καὶ πίστις κακά" 

᾿ ὃ τὲ ͵ Ἐπίχαρμος, ! 
μέμνασ᾽ ἀπιστεῖν, 1 αἱ 

ϑθφησὶν, 

ἄρϑρα ταῦτα τᾶν φρενῶν. 
αὐτίχα τὸ μὲν ἀπιστεῖν τῇ ἀληϑείᾳ ϑάνατον φέρει, 

-το-.-....-. . 

*) rob. 5, 25. 

bat essi t. ὦ». 

RAW e o RUM CURSUS TEN 

fa m 
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| ὡς a0. πιστεύειν". Lev; ἔμπαλιν δὲ τὸ “πιστεύειν τῷ 

ψεύδει, ἀπιστεῖν δὲ τῇ: ἀληϑείᾳ εἰς ἀπώλειαν. ὕποσύς 

get. -ὃ αὐτὸς. λόγος: d τε. ἐγκρατείας καὶ ἀκρασίας. 

ἐγκρατεύεσθαι. μὲν. γὰρ. ἀγαϑοεργίας͵ καρίας "ἔργον, 

inédite δὲ ἀδικίας. σωτηρίας. ἀρχή.-. | DI μοὶ, δοχεῖ. 

46. σάββατον. δὲ ᾿ἀποδοχῆς ᾿ κακῶν. ἐγκράτειαν. &ivio- 

j - σεσϑαι. καὶ τί, ποι ἐστὶντῷ, διαφέρει ϑηρίων. ἄγθρω- 

πος. τούτον" GTÉO e. 30b uu ϑερῦ ιἄγψελοι. σοφώτεροι" 

φὐλάττωσας αὐτὸν" εἶ φησὶ; gay at. map. ἀγγέλους Ry: 

i θοὺ οὐ" γὰρ. «ἐπὶ “τοῦ »κυφίονο ἐχδέχονται τὴν γραφὴν --- καί. 

qot. κἀκεῖνος. σάρκα. vApegev x inh τοῦ τελείου 

A Duel γνωστικοῦ τῷ toon» καὶ τῷ ἐνδύματι. ἐλαττ
ου-ῬἘ. 

2: “μένου παρὸ τοὺς ἀγγέλους. οὔχουν ἄλλο. τι coqíav367. 

ποπάρὰ adr. ἐπιστήμην: λέγων. ἐπεὶ μὴ διαφέρει ζωὴ ζωῆς, Pott- 

δχριγὸν. γὰρ ig. ̓φάσει; t. ϑυητῇ»» τοὐτέστι. τῷ ἀνϑρύ
-: 

qu. πρὺς τὸ. ἀθανασίας . καταϊβξιωμένον. τὸ ζῆν, ἕξιν 

ϑεωρίας: τε xii ιἐγκραδείαρο υϑατέρου. διαφέροντος," 

᾿ ἘΝ 9. Hi μοὶ 9oxel καὶ. Πυϑαγόρας. σοφὸν μὲν 

εἶναι πὸ» ϑεὸν. λέγων. μόνον, ὁ "ἐπεὶ «ol. ὁ. ἀπόστολο
ς ἐν 

ϑοτῇ. πρὸς "Ῥωμαίους ἐπιστολῇ γράφει" εἰς. ὑπακοὴν σί-- 

|P.sveoc ἐϊς: πάντα. τὰ: eun γνωρισϑέντος μόνῳ σοφῷ 

205. ϑεῷ. διὰ. Ἰηαὸῦ Χριστοῦ. »58)a ἑαυτὸν δὲ δεὰ φιλίαν 

Exin. πρὸξ. TÓY-: υϑεὸν͵ φιλόσοῳ ον, «διελέγετο, | γοῦν 

««ΠΠωσεῖ,". qnjoiny ,9. ϑεὸς, ὡς, φίλος φίλῳ". sie) τὸ 

asuév οὖν. ἀληϑὲς: τῷ E σαφὲς αὐτίκα. τὴν ἀλήϑειαν, A 

yevvit, ὃ" «γνωστικὸς. δὲ. ἀληϑείας. ἐρᾷ $ dpa φησὶ, 

«πρὸς τὸν μώρμηκα,. ὦ, ὀχγῇρ dps καὶ m γενοῦ 

᾿μαϑητὴς" ὦ) “Σολομὼν λέγει εἶ dde ἑκάστου τὴς" 

r οἰκείας φύσεις: -ἔργον. ἐν καὶ, βοὺς. ὁμοίως. καὶ Ἱππὸν 

pes antvoc, τί à ἂν. qaiatupter. τοῦ: ἀνθρώπου. τὸ" ἔργον 

᾿ς φὸ οἰκεῖον; «ἔοικεν. Ó^ οἴμοι κενταύρῳ. Θετταλικῷ πλά- 

| guod ἐχ. λογικοῦ. καὶ. ἀλόγον: συγκείμενος Ψυχῆς χαὶ 

᾿ σώματος; ἀλλὰ τὸ μὲν σῶμα γῆν τὲ ἐργάζεται “καὶ 

d ^ie Ὁ ud e 8; 5. es) Schm 16, 26 2 Δ.) Exod. 

N 33, 11,  Prouerb, ,6, 6. 8. : 
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δπεύδε ele wa», "τέταταν: δὲ ἢ psy πρὸς" τὸν θεὸν 1 

5 qe διὰ διλοσυφίας τῆξ᾽ ̓ἀληθ!θοὐπαιδεθομένην "toc ; 
τοὺς, ἄντ 'onebüe "συγγενεῖς " ̓ ἀποδτραφεῖσα" τῶν τοῦ . 
σώματος" ἐπιϑυῤαῶν,ν iN ΤῊΝ ταύταις" πόνου. Se. καὶ 1 

τὸν" φύβον" Mettius" jàg ̂ . ΠΥ ψόμου: ,ἐπίγνωσις 
ἁμαρτίας e s). D ot ̓κατατϑέγοντες; τοῦ γόμιου "φασὶ 

t «ὄχον Ῥόβιδυ" ΟΣ Ἴ» ἐν κόσμῳ" ty AAA χῶς 
gic- -yórov. ἀν ῥδιδτίδ" μεν δὰ Ὀυπθη). ἀντάδομεν" αὐτοῖς. Ὁ 

100700 γὰρ" dts τὸ tiov" τοῦ" φόβου Τὴν ἁμαρτίαν," 
j ἀνεῖλὰς͵ τὸν qógov, πολὺ δὲ ἔτι" κόλασιν» ὅταν ἀπῇ 
: τὸ πεφυκὸς ἐπιθυμεῖν" c icon qi, οὐ κεῖται νόμος: ΒΡ, 
αν ἱγοῦφή quo. cov | 00795668 

& 10. “Καλῶς οἷν ipee)" guo Qvojia" Pott 
15 φησὶν, εοὐκ' ἂν ἤδεσαν,; κεῖ ταῦτα" μὴ jin osgárne ἢ du 

δὲ ̓ γόμον ἕγεχὰ drug iy: οὐκ “ἂν yévéad aus: ἀλλ οὐδὲ 
τοῦτο͵ ἔγνωσαν" οἵ κατήγορον" 0090 ἀπόστολός φησὶν 

ΩΣ 

ὕτε (ὃ ἀγαπῶν" vor: πλησίον." καχὸν οὐχ ἐῤγάζεται, 
τὸ γὰρ, δὺ φονεύσεις; οὐ" "μοιχεύσεις, οὔ" κλέψεις καὶ 

20εἴ' τις ἑτέρα. ἐντολὴ. ἐν τούτῳ μόνῳ, ἀναχεφάλαιοῦ- ὦ 
TOL τῷ ἀγαπήσεις" T0Y' πλησίον σοὺ ὡς σεαυτόν" UD ἷ 
ταύτῃ πὸὺ," «ἀγαπήσεις κύριον. τὸν ϑεὲόν toy? » qnoiv,' *4 

ὅλης χάρδίας goby καὶ: ἀγαπήσεις. τὸν" Ἰλησίον τῇ 

δοὺ" ὥς σεαυτόν". εἶ; δὴ" ἐδ'τὸν πλησίον" ἀγαπῶν 4 
25x0v Οὐκ ἐργάζεται" "καὶ πᾶσα: "ἐντολὴ ἐ Pv τούτῳ ἄνακε- δ, 
φὰλαιοῦται τῷ ἀγαπᾶν" τὸν ἡ πλησίον" ΡΥ Τ, αἱ τὸν φόβον 
ἐπαρτῶσαᾳιε Ὁ ἐντολαὶ ἀγάπην, οὔ μῖσος κατασκευάξυυσεν, 

& 11:7 Οὔκουν πάϑος τοῦ" φόβου γεννητιχὸς ὃ 
vóptoc. “ὥστε δ' Ὑόμιος, ἅγιος" ̂ χαὶ τῷ ὄντι" "veo 

ϑοτικός" URS ἐστι κατὰ Τὺ" ἀπόστολον. δεῖ δὴ ὡς Foret 
τήν γετοῦ σώματὸς. φύσιν χοὶ rn» τῆξ" ψυχῆς "οὐσίὰν - 

peii! eral τὸ ἑκανέροῦ P xaroAoéo ut 
yvy POXANM. . rond 

*) Roman, 3, 20. 99) Ibid. ὅ, 18. “55) Ibid. 7, 9. — 
f) 1 Tinoth. 1,92: 4) Roman. 13, 18. 107 925r) Lue. 
10, 27. Matth, 22, 37. 39. {0 Roman; 7,19, 14, | 
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xol μὴ τὸν; ϑάνατον ἡγεῖσθαι κακόν. ὅτε γὰρ 'δοῦτ: 

λοι ἦτε τῆς ἁμαρτίες", φησὶν ὃ ἀπόστολος, «ἐλεύ- 

| Qugoi ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. - τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε 
τότε ἐφ᾽ oig νῦν ἐπαισχύνεσϑε; τὸ γὰρ τέλος ἐκεί- 

ὄνων ϑάνατος, τῦν δὲ ἐλευϑερίυϑέντες ἀπὸ τῆς ἅμαρ-- 

| τίας; δουλωϑέντες δὲ τῷ Do ἔχετε. τὸν καρπὸν ὑμῶν 

|" εἰς. ἁγιασμὸν; τὸ δὲ τέλος, ζωὴν αἰώνιον, τὰ γὰρ 

ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας. θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ - 

| ϑεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν" *). 

40 . ὃ. 12. Κινδυνεύει τοίνυν δεδεῖχϑαι ϑάνατος μὲν 

| eheu 4j ἐν σώματι, κοινωνία τῆς ψυχῆς ἁμαρτητικῆς 

οὔσης, ζωὴ δὲ ὃ χωρισμὸς τῆς ἁμαρτίας. πολλοὶ δὲ 

᾿ οἱ ἐν. ποσὶ χάρακες καὶ τάφροι τῆς ἐπιϑυμίας, τά τε 

ὀργῆς καὶ ϑυμοῦ βάραθρα, ἃ διαπηδᾶν ἀνάγκη. καὶ 

τόπᾶσαν ἀποφεύγειν τὴν τῶν ἐπιβουλῶν ἀνασκευὴν τὸν 

μηκχέτι δὲ ἐσόπτρου" **) τὴν γνῶσιν τοῦ ϑεοῦ κατο- 
ψόμενον" ᾿ i 

soc / Ἄν 9 wd Ὁ / 9.9 2 1 
ἥμισυ γάρ T ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς 

| v ἀνέρος, εὖτ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἥμαρ ἕλῃσι ***). 

20, δούλους δὲ τοὺς ὑπὸ ἁμαρτίαν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις" 

᾿πεπραμένους᾽ Y). τοὺς φιληδόγνους χαὶ φιλοσωμάτους. 

τ οἶδεν 5, γραφή" καὶ ϑηρία μᾶλλον ἢ ἀνθρώπους, ποὺς 
« παρομοιωϑέντας τοῖς κτήνεσι. ϑηλυμανεῖς ἵππους ἐπὶ p. 

τὰς τῶν πλησίον χρεμετίζοντας, ὄνος ὑβριστὴς ὃ ἀκό-ὅ69. 
Y MA »5/ 22) € X ^ » 22 

δλαστος, λύκος ἄγριος ὁ πλεογεχτικὸς, καὶ ὄφις ΤΊ)ΡοΙ, 

᾿ δ᾽ ἀπατεών. ὃ τοίνυν τοῦ σώματος ἀπὸ τῆς ψυχῆς 

| χωρισμὸς ὃ παρ᾽ ὅλον τὸν βίον. μελετώμενος τῷ qu- 

᾿λοσόφῳ προϑυμίαν. κατασκευάζει γνωστικὴν᾽ εὐκόλως 
δύνασθαι φέρειν τὸν τῆς φύσεως ϑάνατον διάλυσιν. 

βοῦντα. τῶν πρὸς τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς δεσμῶν" «ἐμοὶ .. 

/ γὰρ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ᾽ d TT) λέγει, 

: : ia 

a 5) Roman. 6, 20 — 23. **) 1 Corinth, 12, 12. ***) Homer. 

" Odyss. ὁ. v. 922 sq. i) Cf. Roman. 6, 17. 20, 3, 9. 7, 14. 

oTt) Cf. Psalm. 48, 12. 20. Ierem. 5, 8 sq. 41) Galat. 

m 6, 14. 
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. piüpórisg ἐν σαρκὶ ὧν ̓ ὡς ἐν οὐρανῷ πολιζευδθ | 
μενος" sy " FOR aie foe adn AER 

à un Gutes ll bre A Ti. chc npe pomi 
cow& 43. Ὅϑεν εἰκότως καλούμενος δ' γνωστικὸς ἡ 

ὁδπακούει ῥᾳδίως xol τῷ τὸ σωμάτιον αἰτοῦντι φέρων ὦ 

προσδίδωσι καὶ τὰ πάϑη προαποδυόμενος. τοῦ σὰρ-" F 

xlov ταῦτα οὐχ ὑβοίζων τὸν πειράζοντω, παιδεύων — 

δὲ οἴμαι xol ἐλέγχων ᾿ Bis 3 

ἐξ οἵης vc καὶ οἵου μήχεος ὄλβου, 5o θὉ 
τος φησιν Ἐμπεδοκλῆς ὧδε λιπὼν μετὰ ϑνητῶν ἀνα: - 

στρέφεται: οὗτος ὡς ἀληθῶς μαρτυρεῖ αὐτῷ μὲν 

τὸ εἶναι πιστῷ γνησίῳ πρὸς τὸν ϑεὸν; τῷ' πειράζοντε — 

δὲ μάτην ἐζηλωκέναι τὸν δὲ ἀγάπης πιστὸν, τῷ δ᾽ 

αὖ κυρίῳ τὴν ἔνϑεον πρὸς τὴν διδασκαλίαν πειϑὼ, fe. 1 

i5oóx ἀποστήσεται ϑανάτου φόβῳ, vol μὴν καὶ τοῦ 

κηρύγματος τὴν ἀλήϑειαν συμβεβατοῖ' ἔργῳ δυνατὸν ὁ 

εἶναι δειχνὺς τὸν πρὸς ὃν σπεύδει ϑεόν. ϑαυμάσαις 

v τὴν Gyémiv αὐτοῦ ἣν ἐναργῶς διδάσκει εὐχαρί- 7 

δτὼς ἕξνούμενος πρὸς τὸ συγγενὲς," οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 

2οτῷ τιμίῳ" opor ποὺς ἀπίστους. δυσωπῶν. — - «oso δα 

U^ 14. Οὗτος οὖν φύβῳ τὸ ἀρνεῖσϑαι Χριστὸν — 

"διὰ τὴν ἐντολὴν Beirat, ἕνα δὴ φόβῳ μάρτυς γένη: 
CUvak! oU μὴν οὐδὲ ἐλπίδε δωρεῶν ἡτοιμασμένων t^ 

mouokov τὴν πίοτιν" ἀγάπῃ "δὲ πρὸς τὸν πύϑιον 
"δἀομενέστατα τοῦδε, τοῦ. βίου ἀπολυϑήσεται,. oou. 

. ἰσὼς καὶ τῷ" Τῆν. αἰτίαν παρασχομένῳ τῆς ἐνθένδε 

Ῥ. ἐξόδου" xoi τῶ τὴν ἐπιβουλὴν τεχνασαμένῳ' ἐγνωξὼς 

2ο6: πρόφασιν εὔλογον λαβὼν ἣν οὐκ αὐτὸς παρέσχεν ὦ 
Sylb.fovróv ἐπιδεῖξαι ὕς ἐστὶ, τῷ μὲν δι᾽ ὑπομονῆς, ) 

3007 ἀγάπης δὲ xvolp, δὼ ἧς ἀνεδείκνυτο τῷ xv-P, 
oo xol πρὸ τῆς γενέσεως τὴν προαίρεσιν τοῦδ 
μαρτυρήσαντος εἰδότι. εὐθαρσήσας τοίνυν moügPott 

Q8 
4) Philipp. 2, 20. " , 

L 
ἢ 
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| φίλον τὸν κύριον ὑπὲρ οὗ καὶ τὸ σῶμα ἑχὼν ἐπιδέ: 
δωκε», π' πϑὸς δὲ καὶ τὴν ψυχὴν ὡς ot δικασταὶ 7:900— 
᾿εδόκησαν. ἔρχεται, j «Φίλε κασίγνητε". ποιητικῶς γε 
ἀκούσας πρὸς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διὰ τὴν τοῦ βίου 
ὁμοιότητα. αὐτίχα τελείωσεν τὸ μαρτύριον χαλοῦ-- 

μὲν οὐχ ὅτι τέλος τοῦ. βίου ὃ ἄνϑρωπος ἔλαβεν ὡς 

οἱ λοιποὶ, ἀλλ ὅτι τέλειον. ἔργον ἀγάπης ἐνεδείξατο, 

! x«l ot παλαιοὶ δὲ τῶν παρ᾽ Ἕλλησι τῶν' ἐν “πολέμῳ: 

᾿ ἀποθανόντων τὴν τελευτὴν ἐπαινοῦσιν οὗ τὸ βιαίως 

τοἀποϑνήσκειν, συμβουλεύοντες, ἀλλ OTt Ó χατὰ πόλε- 

μον τελευτῶν ἀδεὴς τοῦ ϑανεῖν ἀπήλλακται ἀποτμης- 

θεὶς voU σώματος καὶ οὐ προχαμῶὼν τῇ “ψυχῇ οὐδὲ 

᾿καταμαλακισϑεὶξ οἷα περὶ τὰς: γόσους πάσχουσιν οἵ 

ἄνϑρωποι. , τ ἀπαλλάττονται γὰρ él i καὶ 

1οἱμειρόμενοι τοῦ ζῆν. 
ᾧν 1ὅ.. hà ταῦτα. οὐδὲ καϑαρὰν ἀπολύουσιν - 

τὴν ψυχὴν, ἂλλ ὥσπερ μολυβδίϑας. τὰς ἐπιϑυμίας 

NA ἑαυτῆς φερομένην, εἶ μή τινες τούτων ἐλλόγεμιοι 

κατ᾽ ἀρετὴν γεγόνασιν. εἰσὶ. δὲ καὶ οὗ ἐν πολέμῳ 

2ομετ' ἐπιϑυμιῶν ἀποϑνήσκουσιν, 0 οὐδὲν οὗτοι διαφές. 

οΘοντὲς, & xol νόσῳ. κατεμαραίνοντο. εἶ τοίνυν 1j 

πρὸς ϑεὸν ᾿δμολογία “μαρτυρία ἐστὶ, πᾶσα ἣ χαϑαρῶς 

- πολετευσαμένη ψυχὴ pet ἐπιγνώσεως τοῦ ϑεοῦ 7 ταῖς 

. ἐντολαῖς, ἐπακηκουῖα μάρτυς. ἐστὶ καὶ βίῳ χαὶ λόγῳ, 

ϑ3οὕπως ποτὲ τοῦ σώματος ἀπαλλάττηται, οἷον αἷμα τὴν 

πίστιν ἀνὰ τὸν βίων ἅπαντα, πρὸς δὲ xoi τὴν ἕξοδον 

προσχέουσα. αὐτίκα. ὃ κύριος. ἐν τῷ εὐαγγελίῳ φῆΣ 

, iv, «ὃς, ἂν καταλείψῃ πατέρα ἢ μητέρα ἢ ἀδελφοὺς" 

. καὶ τὰ ἑξῆς at Evexey τοῦ εὐαγγελίου 40i τοῦ ὀγόματός 

ϑθμου *) μακάριος οὑτοσὶ, οὐ τὴν ἁπλῆν ἐμιραίνων - 

μαρτυρίαν, ἀλλὰ τὴν γνωστικχὴν, ὡς κατὰ τὸν κανόνα 

τοῦ “εὐαγγελίου πολιτευσάμενος. διὰ τῆς πρὸς τὸν. χύ- 

᾿Π guov ἀγάπης, γνῶσιν γὰρ' σημαίνει ἢ τοῦ ὀνόματος 

. εἴδησις χαὶ 7| τοῦ εὐαγγελίου νόησις, ἀλλ οὐ ψιλὴν 

2) Mati, 19, 29, Mare. 10, 29 30. 
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τὴν προσηγορίαν, ἀπολιπεῖν “μὲν γένος τὸ κοσμικὸν, 
ἀπολιπεῖν. δὲ οὐσίαν καὶ κτῆσιν πᾶσαν διὰ τὸ ἀπροσ- | 

παϑῶς βιοῦν. μήτηρ γοῦν ἢ πατρὶς καὶ τροφὸς ἀλ- 

ληγορεῖται, πατέρες δὲ οἱ νόμοι οἱ πολιτικοί. ἃ δὴ ὁ 
δὑπεροπτέον εὐχαρίστως τῷ μεγαλόφρονι δικαίῳ ἕνεκεν “ 
τοῦ φίλον γενέσϑαι τῷ ϑεῷ rod τυχεῖν. τῶν “δεξιῶν 

μερῶν͵ τοῦ ἁγιάσματος καϑάπερ xoi οἱ ἀπόστολοι 

πεποιήκασι». A χ! ug) 5714 

co δι 46. Εἶτα Ἡράκλειτος μέν φησιν ἀρηιφά-Ῥοτ 

dOrovc ϑεοὶ τιμῶσι καὶ ἄνθρωποι᾽, καὶ Πλάτων ἐν τῷ - 
- πέμπτῳ τῆς. πολιτείας γράφει. τῶν δὲ δὴ ἀποϑα- 
γόντων ἐπὶ στρατείας ὃς ἂν εὐδοκιμήσας τελευτήσῃ, 

τ áp οὐ πρῶτον μὲν φήσομεν τοῦ χρυσοῦ γένους εἶναι; 
πάντων γε μάλιστα. τὸ .Ó6 χρυσοῦν γένος πρὸς 

1δϑεῶν ἐστὶ τῶν κατ᾽ οὐρανὸν xci τὴν ἀπλανῆ σφαῖ- 
ραν, ot μάλιστα τὴν ἡγεμονίαν ἔχουσι τῆς κατ᾽ ἀν- ᾿ 
ϑρώπους. προνοίας. τιγὲς δὲ τῶν αἱρετικῶν τοῦ . | 

κυρίου παρακηκοότες ἀσεβῶς ἅμα καὶ δειλῶς φιλο- 

ζωοῦσι, μαρτυρίαν λέγοντες ἀληϑῆ εἶναι τὴν τοῦ ὃν- 
20r«g ὄντος γνῶσιν ϑεοῦ, ὅπερ καὶ ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν, 

φονέα δὲ εἶναι αὐτὸν ἑαυτοῦ xai αὐϑέντην τὸν διὰ 
Suvárov. ὁμολογήσαντα, xol ἄλλα τοιαῦτα δειλίας - 
σοφίσματα εἰς μέσον, κομίζουσι. ᾿ πρὸς οὗς εἰρήσεται P 
ὅπόταν καιρὸς ἀπαιτῇ. διαφέρονται yàg ἡμῖν περὶ. 

2560yuc.. Ἢ | DUM 
coo 17. «Δέγομεν δὲ καὶ ἡμεῖς τοὺς ἐπιπηδήσαν- 
τας τῷ ϑανάτῳ, εἰσὶ γάρ τινες οὐχ ἡμέτεροι μόνου "ὦ 
τοῦ ὀνόματος κοινωνοὶ, of δὴ αὑτοὺς παραδιδόντες" 

σπεύδουσι τῇ πρὸς τὸν δημιουργὸν ἀπεχϑείᾳ οἱ ἄϑλιοι 7 

ϑυϑανατοῦντες. τούτους ἐξάγειν ἑαυτοὺς ἀμαρτύρως . 

λέγομεν κἂν δημοσίᾳ κολάζονται. οὐ γὰρ τὸν χα- 
ραχκτῆρα σώζουσι τοῦ μαρτυρίου. τοῦ πιστοῦ τὸν üv- 
τως ϑεὸν μὴ γνωρίσαντες, ϑαγάτῳ δὲ ἑαυτοὺς ἐπι-- 
διδόασι κενῷ, καϑάπερ καὶ οἱ τῶν ᾿Ινδῶν γυμνοσο- 

βόφισταὶ ματαίῳ πυρί. ἐπεὶ δ᾽ οἱ ψευδώνυμοι οὗτοι — 
τὸ σῶμα διαβάλλουσι, μαϑέτωσαν ὅτι καὶ ἢ τοῦ σώ- — 
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ματος, εὐαρμοστία ἀνηβάληροι ἰδ διανοίᾳ πρὸς τὴν 
quoto 5 X Ü 
E 18. udi: ὃ ἐν c τρίτῳ τῆς πολιτείας δ᾽ Πλά. 

των «εἶπεν; ὃν “μάλιστα ᾿ἐπιβοῶνται μάρτυρα τὴν γένε- 

ὅσιν κακίζοντα," ἐπιμελεῖσθαι σώματος δεῖν ψΨυχῇξε 

ἕνεκα ἁρμονίας" , δὲ οὐ βιοῦν τέ ἐστι χαὶ ὀρϑῶς 
βιοῦν καταγγέλλοντα τῆς ἀληϑείας τὸ χήρ ὑγμα" διὰ 

γὰρ τοῦ ζῆν καὶ τῆς ὑγιείας ὁδεύοντες ἐχμανϑάγνομεν 
τὴν. γνῶσιν. ᾧ. δὲ οὐδὲ, τὸ τυχὸν "προσελϑεῖν ἐστὶν P. 

τρεὶς ὕψος, ἄνευ τοῦ ἐν τοῖς ἀναγκαίοις εἶναι καὶ δὲ 512. 

αὐτῶν πάντα ποιεῖν τὰ πρὸς τὴν γνῶσιν συντείνονταθοί, 
τὸ εὖ ζῆν τούτῳ πῶς οὐχ αἱθετέον; ἐν γοῦν τῷ. ζῆν 

᾿ τὸ εὖ. ζῆν «κατορϑοῦται, καὶ εἰς ἕξιν ἀϊδιότητος παρα- 

᾿ πέμπεται ὃ. διὰ: σώματος. μελετήσας ἐὐζιούω. 

ome eua comes Cap: Macs re obgi30wy 

| e 19. | Θαυμάζειν. δὲ ἄξιον, “καὶ τῶν “Στωικῶν 
᾿ οἵτινές φασι. μηδὲν᾽ τὴν ψυχὴν ὑπὸ τοῦ σώματος 
διατίϑεσϑαϊ" μήτε «πρὸς χαχίαν᾽ ὑπὸ . τῆς νὔσου 
μήτε. πρὸς ̓ ἀρετὴγ᾽ ὑπὸ τῆς ὑγιείας, ἀλλ᾽ ἀῤᾳύτερο: 

οταῦτα “λέγουσιν ἀδιάφορα. elvat. καίτοι χαὶ Ἰὼβ 8) 

éyigoteluc ὑπερβολῇ. καὶ πίστεως “ὑπεροχῇ. πένης 

μὲν ix πλούσίου, ἄτιμος δὲ ἐξ ἐγδόξου, αἰσχρὸς 

δὲ ἐκ χαἀλοῦ xci. γοσερὸς ἐξ ὑγιεινοῦ γενόμενος 
ἡμῖν τέ ἐστι. παράδειγμα ἀγα!)ὸν “ἀγαγεγραμμένος," 

2οδυσωπῶν. τὸν πειράσαντα, εὐλογῶν. τὸν πλάσαντα; 

φέρων ὀὕτω τὰ δεύτερα ὡς χαὶ τὸ πιρύτερα, διδάσκων 

^& μάλα τοῖς περιστατικοῖς ἅσασιν οἷν te εἶναι χα- 

γχῶς γχοῆσϑαι τὸν γγωστικόν. χαὶ ὅτι γε εἰχόνες τὰ 
P. παλαιὰ κἀτορϑώματα εἷς τὰ ἡμεδαπὰ ἐπαγορϑώματα 

207. ἔχχεινται ἐμφαίνων. ὃ ἀπόστολος," ὥστε τοὺς δεσμούς 
|Sylb.uov^, φησὶ, «Ῥαγεροὺς ἐν “Χριστῷ yevéad vu ἐν ὅλῳ 

τῷ πραιτωρίῳ χαὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσι καὶ τοὺς zelo 

v&g τῶν ἀδελφῶν ἐν xv οίῳ πιεποιϑύτας τοῖς δεσμοῖς 

5) Iob. c. 1. 

Clement, Alex. vol, 1]. Bb 



290 CLEM. ALEX. STROM. L.IV. C. V. $.19—22.- 

᾿μοὺ περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον τοῦ 

ϑεοῦ λαλεῖν" *), ἐπεὶ καὶ τὰ μαρτύρια ἐπιστροφῆς 

ἐστὲ παραδείγματα ἐνδόξως ἡγιασμένα.  ὅσὰ γὰρ 1j 

γραφὴ λέγει εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, 

sivo; διὰ τῆς. ὑπομονῆς καὶ τῆς παραχλήσεως τῶν 

γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν τῆς παρακλήσεως" **)... 

Ce 8 20. Ἔοικε δέ πῶς παρούσης ἀλγηδόνος ἢ 

ψυχὴ νεύειν ἀπὶ αὐτῆς καὶ τίμιον ἡγεῖσϑαι τὴν ἀπαλ- 

εἰ χαγὴν τῆς παρούσης ὀδύνης. ἀμέλει xaT ἐκεῖνο. xot. 

10600. καὶ μαϑημάτων ῥαϑυμεῖ ὁπηνίκα καὶ αἱ ἄλλαι. 

εἀπημέληνται ἀρεταί. καὶ οὐ δήπου τὴν ἀρετὴν αὐτὴν. 

πάσχειν φαμὲν, οὐδὲ γὰρ γοσεῖ ἢ ἀρετὴ, ὃ δὲ ἀμφοῖν 

μετεσχηκὼς ἀρετῆς καὶ νόσου ὑπὸ τοῦ κατεπείγοντος 

ϑλίβεται, κἂν pui καταμεγαλοφρονῶν τύχῃ, ὁ μηδέπω 1 

1572» ἕξιν τῆς ἐγκρατείας. περιποιησάμενος ἐξίσταται ἴσον P, " 

τε εὑρίσκεται τῷ φεύγειν τὸ μὴ οὐ ὑπομεῖνα. δ18.. 

ἢ, 21. Ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ πενίας, énelPott. 

καὶ αὐτὴ τῶν ἀναγκαίων, τῆς. ϑεωρίας λέγω καὶ τῆς 

καϑαρᾶς ἀναμαρτησίας, ἀπασχολεῖν "βιάζεται τὴν ψυ-- 

"οχὴν περὶ τοὺς πορισμοὺς διατρίβειν ἀναγκάζουσα τὸν 

μὴ ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀγάπης ἀκατεθϑειχότα τῷ Oe. — 

ὥσπερ ἔμπαλιν ἥ τὲ ὑγίεια καὶ 3 τῶν ἐπιτηδείων 

ἀφϑονία ἐλευϑέραν καὶ ἀνεμπόδιστον φυλόσσει "τὴν 

ψυχὴν καὶ εὖ χρῆσϑαι τοῖς παροῦσι γιγνώσχουσαν" 

25, ϑλῖψιν γὰρ, φησὶν ὃ ἀπόστολος, «τῇ σαρκὶ ἕξου- 

Gu οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι, ϑέλω γὰρ 

ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι -πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπά-- 

ρεδρον τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως ***). | 
.$. 22. Τούτων οὖν ἀνθεχτέον οὐ δὲ αὐτὰ  - 

βοἀλλὰ διὰ τὸ σῶμα, jj δὲ τοῦ σώματος ἐπιμέλεια διὰ ὁ 

τὴν ψυχὴν γίνεται dq? ἣν 5 ἀναφορά. ἐν ταύτῃ γὰρ . 

μαϑεῖν ἀνάγκη. τὸν γνωστικῶς πολιτευόμενον τὰ προσ- 

ἤκοντα, ἐπεὶ τό γε μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγαϑὸν ὧμο- 

9) Philipp.1, 13«q. “5) Romau. 15,4. “55) 1 Corinik. 

7, 28. 22. 35. : ' 
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Myisii ἐκ τοῦ καχὰς. &vul τινὸς ἡδονάς. τούτῳ 
οὐ" λόγῳ ἀναφαίνεται. τὸ ἀγαϑὸν χακὸν xal τὸ καχὸν 

S “ ἀγαϑόν., ᾿ ἔπεϊιτὰ δὲ ub τινας hv αἱρούμεθα τῶν ἢδο- 
OY, τινὰς δὲ φεύγομεν, οὐ πᾶσα ἡδονὴ ἀγαϑὸν, 
δὅμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν. “ἀλγηδόνων ὃ ὃ αὐτὸς λύγος, ὧν 
τὰς μὲν ὑπομένομεν, τὰς δὲ φεύγομεν, ἢ δὲ αἵρεσις 
xol φυγὴ κατ᾽ ἐπιστήμην γίνεται" ὥστε τὴν ἐπιστή- 
μην εἶναι τὸ ἀγαϑὸν οὐ τὴν ἡδονὴν, δὲ ἣν ἔστιν ὅ-- 
τε καὶ τὴν ποιὰν ἡδονὴν. αἱρησόμεϑα. ." SE 

10 . $. 23. Avvixa δ᾽ μάρτυς ἡδονὴν τὴν δὲ. disióog 
διὰ. τῆς. παρούσης ἀλγηδόνος αἱρεῖται. εἶ δὲ suco μὲν: 
δίψαν ἢ ῆ ἀλγηδὼν votirat, κατὰ τὴν πόδιν δὲ ἢ ἡδονὴ, 
ποιητιχὴ τῆς ἡδονῆς ἢ D ἀλγηδὼν 1, 4j προὕπάρξασα γένεται" 
ἀγαθοῦ δὲ ποιητικὸν τὸ κακὸν οὐκ üv γένοιτο" οὐϑέτερον. 

1δοὺν χακόν. 0 μὲν. οὖν Σιμωνίδης, rds xal idoi-P. 
στοτέλης, ; ($574. 

ὑγιαίνειν μὲν n dydpu ^c .. | 5$ «*Bbtt, ̂  
γράφει, ᾿ 

δεύτερον δὲ φὺυὰν χαλὸν γενέσϑαι; τὸ 
20. τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως. 
: καὶ ὃ ἸΠεγαρεὺς. Θέογνις". Sors 

X67) πενίην. φεύγοντα καὶ εἰς βαϑυνήτεω. πόντον 
h ῥιπτεῖν. καὶ πεϊρέων, Κύρνε;, m i oe 
ἔμπαλιν. δὲ. ̓ Αντιφάνης. à Ó κιωμικὸς,. TENE 

25 ie yd δ. ΤΙλοῦτος, 

φησὶ, digo MS | 
ϑατέρου vn tat 

iion: βλέποντας παραλαβὼν τυφλοὺς; “ποιεῖς 
| $4.34... vix πρὸς τῶν" Meg Ὧν ugiat ix 
ἢ , 3θγενετῆς κηρύττέται" 
|- χαί οἱ γείνατο κοῦρον ὃς οὐκ ἠλέχτυρα ias 

φησὶν ὃ Hredonhos FHógogicv. κιὶπὸν οὖν ἤν τι πιαίδευμ' | 
εἰς. &bovrd play 

/. 6 πλοῦτος ἀνθρώποισιν αἵ τ΄. ἄγαν τρυφαὶ, 
(85ly τῷ υἹλεξάνδρῳ ὃ Εὐριπίδης πεποίηκεν. εἴρηταί γε, 

7 πενία. 0 : 
j ΒΡ 2 
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σοφίαν ἔλαχε διὰ τὸ δυστυχὲς, doas C. 
[a φιλοχρηματία δὲ οὐ, Σπάρταν. “μόγον,. (Ad, "wp. 

πᾶσαν͵ πόλιν ἕλοι ἄγ. οὔχουν, Roa TOUTO γὐμρνβ 18. 1 

Lj 

λευκὸς. ἄργυρος Nas τ 

5 ἢ χρυσός ἐστιν; δον xügeri eris, AR TRI. 

ὥς. φησιν ὃ Σοφοκλῆς. κέ je m A ade 

er tile e ἡ ond Lk "m eus pun. in 

$. 25. Ὅν σωτὴρ ἡμῶν. ^ ἅγιοξ᾽ καὶ ἐπὶ τῶν 

πνευματικῶν καὶ ἐπὶ TOY: αἰσϑητῶν: τὴν. πεγίαν xl 

1070». 7 πλοῦτον xol τὰ τούτοις ὅμοια ἔταξεν, env γὰρ 

«μακάριοι m δεδιωγμένοι ὃ ἕνεχεν δικαιοσύνης" δ νὰ σα- 

φῶς ἡμᾶς. διδάσχει ἐν, πάσῃ περιστάσει, 10y: uéorvQu 

- ζητεῖν,,. ὃς ἐὰν. πτωχὸς 7j διὰ. δικαιοσύνην HGQTUDEU 

δικαιοσύνην ἀγαϑὸν εἶναι ἣν. ἠγάπησεν; . xv "πε og 

15xüv διψῇ διὰ δικαιοσύνην" s") μαρτυρεῖ ̓διραμοσύ- 

γῆν τὸ ἄριστον. τυγχᾶγειν. ἰ 
$- 26. Ὁμοίως δὲ καὶ ὃ κλαίων καὶ ὃ πενϑῶν 

διὰ δικαιοσύνην “μαρτυρεῖ τῷ. βελτίστῳ. MU εἶναι 

καλῷ. ὡς οὖν «τοὺς δεδιιυγμμένους" , οὕτω δὲ xoi 

ορτοὺς πεινῶντας καὶ τοὺς Qnpavrac διὰ δινδιοσδνήνι. 

᾿ μακαρίους" λέγει; "δ τὸν γνήσιον ἀποδεχόμενος πόϑον 

ὃν οὐδὲ "λιμὸς διακόψαι ἴσχυσεν. "tv τὴν δικαιοσύ-. 

γὴν αὐτὴν πεινῶσι μακάριοι" ̂  «μακάριοι δὲ καὶ 0t πτωξ 

χοὶ dt & TE πγεύματι εἶτε περιουσίᾳ διὰ δικαιοσύνην, de 

ogÀo» ὅτι. μή τι οὖν οὐχ ἁπλῶς τοὺς πένητας, ἀλλὰ τοὺς. 

ἐθελήσαντας διὰ δικαιοσύνην πτωχοὺς γενέσϑαι τούτους 

μακαρίζει. τοὺς. χαταμεγάλοφρονήσαντας: τῶν vien 

τιμῶν. εἰς περὶπρίησιν τἀγαϑοῦ. ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς 

καλοὺς τὸ Toc καὶ τὸ σῶμα δὲ ἁγνείαν. γενομένους," 

ϑυτούς τε ξυγενεῖς καὶ; ἐνδόξους». τοὺς διὰ" pow / 

εἰς υἱοϑεσίαν,. ἐληλακότας καὶ. διὰ τοῦτο ἰληφύτας | 

ἐξουσίαν véxira; θεοῦ" γενέσϑαι καὶ ἐπάγω ὄφεων καὶ 

j 

5) Matth. 5, 10. 55) Ibid. v. 6. 555) Dbid, v..3. 
e : - 
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σκορπίων. περιπατεῖν, κυριεύειν τὲ καὶ δαιμόνων. καὶ 
die τοῦ ἀντικειμένου στρατιᾶς" Ὄ- 

: PES 297. Καὶ ὕλως 5 κυριακὴ ἄσκησις ᾿ἀπάγει 

ced ψυχὴν τοῦ σώματος Ἐκ ρονος, e Je καὶ αὐτὴ 

᾿δαυτὴν κατὰ μετάϑεσιν ἀποσπᾷ. «ὃ γὰρ ἐρῶν «τὴν 

P.yvyniv αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτὴν, καὶ ὁ ἀπολέσας εὑρή- 

208. o& αὐτὴν" n ἢν μόνον τὸ ἐπίκηρον ἡμῶν ἐπιβά: 

er cad τῇ τοῦ ϑεοῦ ἀφϑαρσίᾳ. ϑέλημα δὲ τοῦ 

᾿ϑεοῦ ἐπίγνωσις τοῦ ϑεοῦ, ἥτις ἐστὶ κοινωνία άφϑαρς. 

| 106a. ὃ τοίνυν ἐπιγινώσκων κατὰ τὸν τῆς μετανοίας 

"λόγον “ἁμαρτωλὸν τὴν ψυχὴν ἀπολέσει, «αὐτὴν τῆς 

"ἁμαρτίας ἧς ἀπέσπασται : ἀπολέσας δὲ εὑρήσει χατὰ 

τὴν ὑπακοὴν. τὴν ἀναζήσασαν. μὲν τῇ πίστει, ἄποϑα- 

“νοῦσαν δὲ τῇ ἁμαρτίᾳ. "τοῦτ᾽ οὖν ἐστὶ τὸ εὑρεῖν τὴν 

τοψυχὴν τὸ γνῶναι ἑαυτόν. : 
$ 28. Τὴν δὲ μεταστροφὴν τὴν ἐπὶ τὰ ϑεῖα 

οἱ μὲν Στωικχοὶ ἐκ μεταβολῆς φασὶ γενέσϑαι μετα- 

᾿βαλούσης τῆς ψυχῆς εἰς σοφίαν, “Πλάτων δὲ τῆς ψυχῆς 

ἐπὶ τὰ ἀμείνω. περιαγωγὴν λαβούσης καὶ μεταστροφὴν 

20x γυχτερινῆς. τιγὸς ἡμέρας. αὐτίκα εὔλογον ἐξαγω- P. 

γὴν τῷ σπουδαίῳ συγχωροῦσι καὶ οἱ φιλόσοφοι, εἰ076. 

τις τοῦ πράσσειν αὐτὸν οὕτως τηρήσειεν uva, ()gPott. 

AR. ἀπολελεῖφϑαι. αὐτῷ μηδὲ ἐλπίδα τῆς πράξεως, 

ὃ δὲ ̓ἐχβιασάμενος δικαστὴς ἀρνεῖσθαι τὸν ἠγαπη- 

gio, ̓ διελέγχειν" μοὶ δοκεῖ τὸν φίλον τῷ ϑεῷ. καὶ 

οὐ τὸν μή. . ἐνταῦϑα οὐδὲ σύγκχρισὶς Pp ἀπολείπεται. τί 

᾿ ἄν τις. "καὶ. (μᾶλλον ἕλοιτο, ἀπειλὴν ἀνθρωπίνην ἢ 

“τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ" καί πως 4j τῶν χακχῶν πρά- 

EE . ἀποχὴ μείωσίς. τε χαὶ σβέσις τῶν καχῶν εὑρί- 

βθσχεται καϑαιρουμένης, τῆς ἐνεργείας αὐτῶν. διὰ τῆς. 

᾿ἀπραξίας, χαὶ τοῦτ᾽ ἔστι ; πώλησόν σου τὰ ᾧπάρ- 

χοντα χαὶ δὸς πτιυχοῖς καὶ δεῦρο ἀκολούϑει μοὶ STER). 

τουτέστιν τοῖς ὑπὸ τοῦ κυρίου. λεγομένοις ἕπου. 

Ὁ 6) Ἰοαπη, 1, 12, Luc. 10, 19. 5) de 12, 25. 

Mattb. 10, 39. 555) Did. 19, 21. ^ — | 
» 



394 CLEM. ALEX. STROM, L.IV, C. VI. j.29.30. 
$e. 29, “Ὑπάρχοντὰ δέ φασί τινες αὐτὸν εἰρηκέναι 

τὰ fv τῇ ψυχῇ ἀλλότρια, καὶ πῶς τοῖς πτωχοῖς 
ο ταῦτα διανέμεται οὐκ ἔχουσιν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ὃ ϑεὸς γὰρ 
πάντα πᾶσι μερίζει κατ' ἀξίαν δικαίας οὔσης τῆς 
ϑοϊκονομίας. καταφρονήσας οὖν, φησὶ, τῶν ὑπαρχόν- 
uv ἃ ὃ ϑεὸς μερίζει. διὰ τῆς σῆς μεγαλειότητος, ἕπου. 
τοῖς ὑπ ἐμοῦ λεγομένοις σπεύδων πρὸς τὴν τοῦ πγεύ-. 
«μᾶτος ἄνοδον, οὐκ ἀποχῇ κακῶν μόνον δικαιωϑεὶς,.. 
πρὸς δὲ xci τῇ κυριαχῇ τελειωθεὶς εὐποιίᾳ. αὐτίκα, 

τὐτὸν καυχώμενον τελείως τὰ ἐκ τοῦ γύμου προστάγ- 
poto, πεπληρωκχέναι διήλεγχε, μὴ τὸν πλησίον ἀγα- ι ᾿ς ῖ ; b 7 Y W CN j P c πήσαντα, εὐεργεσίαν δὲ ἀχάπη. ἐπαγγέλλεται ἢ, xv- 
pt jo voa ToU σαββάτου x«r. ἐπανάβασιν yvootun. 
δεῖν. δ᾽ οἶμαι μήτε διὰ φόβον xoAdostG μήτε διά | M35 j iX Ca, à 1 FO3.0 ἣ i ' ! * iSrwva ἐπαγγελίαν δόσεως, δὲ αὑτὸ δὲ τὸ ἀγαϑὸν. 
προσεληλυϑέναι τῷ σωτηρίῳ λόγῳ. αν 12d N At $onoDiAY (x 

(0$- 80. Ot τοιοῦτοι 2x δεξιῶν ἵστανται τοῦ ἅγιά- 
“σμᾶτος, οἵ δὲ διὰ τῆς τῶν φϑαρτῶν δόσεως οἱόμενοι 
᾿ἀντικαταλλάσσεσϑαι τὰ τῆς ἀρϑαρσίας ἐν τῇ τῶν 

ϑοδυεῖν ἀδελφῶν παραβολῇ μίσϑιοι χέχληνται ?), καὶ 
μῇ τί γε ἐνταῦϑα τὸ καϑ' δμοίωσιν χαὶ. εἶκό- 

— γα **), ἀνακύπτει Ὧν οἱ μὲν χατὰ τὴν πρὸς τὸν σω- 
'τῆρα͵ ὅμοίωσιν συμπολιτεύωντωμ, οἱ δὲ ἐξ, εὐωνύμων 
ἱστάμενοι κατὰ τὴν τούτων εἰκόνα. volo. volvvv ἐστὶν. 
25620 τῆς ᾿ἀληϑείας μιᾶς. δίζης ἀμφοῖν ὑποκειμένης, P. — 
μἱρέσεως δὲ οὐκ ἴσης, μᾶλλον δὲ τῆς κατὰ τὴν αἵ-5 77. 
eot διαφορᾶς οὐχ ἴσης. διαφέρει δ᾽ οἤιίαι τὸόροιι. 
κατὰ lio dosi τὸῦ κατὰ γνῶσιν fub de | 
τὸ πεπυρωμένον xol τὸ περωτισμέγον. φῶς οὖν τῆς 

304010, Me" ἣν ἡμοιότητος. 0 Ἴσρα 
εἴκών. τί δὲ βούλεται ἡ τοῦ “αζάρου παραβολὴ 555) 
Q κυρίῳ πλουσίου καὶ πένητος εἰκόνα δειχνύουσα; 

» 4 v. Á ! ww et τί δὲ " οὐδεὶς δύναται. δυσὶ δουλεύειν κυρίοις, ϑεῷ 

3A, 0 δὲ ἄλλος 
L 

€ 

*) Luc. 15, 11. 55) Gene. 1, 26. 599) Luc. 16, 9,. 
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καὶ μαμωνᾷ" Ἢ; τὴν qu. «gyvolov οὕτως ὀνομάσάν- 

τὸς τοῦ κυρίους je aee 

7$ 31. χ40τίχα εἰς τὴν κλῆσιν τοῦ δείπνου οἱ 
2 X , ; λ 934 ΕΝ 2 2 h - 32 ὃ ^ 

φιλοχτήμονες κληϑέντες 5) οὐκ ἀπαντῶσιν, OU CHO 

᾿ τὸ κεχλῆσϑαι, ἀλλὰ διὰ τὸ προσπιιϑῶς χεχτῆσϑαι. QU 

ἀλώπεκες" ἄρα «ωλεοὺς ἔχουσι ***). τοὺς üuqi τὸν 

μεταλλευόμενον χαὶ γειυρυχούμενον διατρίβοντας πλοῦ- 

τον χαχοήϑεις ἀνθρώπους καὶ γηγενεῖς ἀλώπεκας πρὸῦ- 

σεῖπεν. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τοῦ Ἡρώδου" ὑπάγετε, &- 
Β - 2 / X3 / "3S MN 7 Υ͂ , 1 

τόπατε τῇ ἀλώπεκι TOUTT]" ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμοόνιο. καὶ 

Ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ τρίτῃ τε- 

"λειοῦμαι" ὯΝ: «πετεινὰ γὰρ οὐρανοῦ TT) τοὺς 

οὐρανῷ τῶν ἄλλων ὀρνέων διακεκριμένους xad'apovc 

230 ὄντι "τοὺς, εἰς τὴν τοῦ οὐράνιου λόγου γνῶσιν. 

οὗ γὰρ δὴ μόνον πλούτου xut 
ῤπτητικοὺς προσεῖπεν. 

Hc ^ , ^ 2 N ' , e UE NA / 

δόξης καὶ γάμου, ἀλλὰ καὶ πενίας TQ. Hj φέροντι à 

μυρίαϊ φροντίδες, xoi μὴν ταύτας ἐν τῇ παραβολῇ 
/ 

τοῦ τετραμεροῦς σπόρου ἠνίξατο τὰς μερίμινας ἘΓῸ) 
/ 22 * 

- LX J J 22 7ὕ N ΕἸ 2 

«τὸ σπέρμα τοῦ λόγου φήσας 30 εἰς ἀχάνϑας καὶ 
"- € - ᾿: A 

2υφραγμοὺς «πεσὸν συμπνιγῆναι vm αὐτῶν καὶ un. 

καρποφορῆσαι -δυγηϑῆναι. 

ὕπως ἑκάστῳ τῶν 
εὐζωίας γνωστικῆς 

TU: ἢ NS, 3).. 

,Eldov yap: 

$.32. Παϑεῖν οὖν ἀνάγκη 

| προσπιπτόντων χρηστέον ὡς δὲ 

- εἷς ἕξιν ἀϊδίου συνασχηϑῆναι ωῆς. , 

ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καὶ ἐπαιρόμενον ὡς 

τοῦ «Αιβάνου καὶ παρῆλϑον", λέγει ἡ 

᾿γράφη, καὶ, ἰδοὺ οὐκ. ἣν, καὶ ᾿ἐζήτησα αὐτὸν καὶ 

οὐχ ἔυρέϑη ὁ τόπος. αὑτοῦ. φύλασσε ἀκακίαν "καὶ 

δε εὐθύτητα, ὕτι ἔστιν ἐγκατάλειμμα ἀνϑρώπῷ. εἴρη: 

ι δ᾽ ἂν εἴη ὃ ἀνυποκρίτως. ἐξ 

΄ 

ο τὰς κέδρους 

“) Matth. 6, 24... Luc. 16, 13. **) Cf. Matth, 22, 2. 

puc. 14, 16. *?*) Matth. 8,20. Luc. 11, $8. T) rbid, 

13, 32. Ὁ) Matth. 8, 20. Luc. 11, 58. Tt) Matth, 

13, 4. Luc. 8, $. TD) Psalm. 37, 35 — 37. 
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' 

«ὅλη» καρδίας πιστεύων; καὶ πάσῃ τῇ ψυχῇ γαληνιῶν" 1 
ὦ γὰρ λαὺς ὃ ἕτερος τοῖς χείλεσι, τιμᾷ, ἢ δὲ καρ- ᾿ 

δία αὐτοῦ πόρρω ἄπεστιν ἀπὸ κυρίου" T «τῷ στό- P, 
ματι αὐτῶν εὐλογοῦσι, τῇ δὲ καρδίῳ. αὐτῶν χατα-δΎ8.. 
ὁρῶνται 2 (OU ἠγάπησαν αὐτὸν ἐν τῷ στόματι «à-Pott, * 
VY xol τῇ yA «0007; αὐτῶν ἐψεύσαντο αὐτόν. ἢ δὲ 
καρδία αὐτῶν οὐκ εὐθεῖα. μετ αὐτοῦ οὐδὲ ἐπιστώ- 
ϑήσαν ἐν τῇ διαϑήκῃ αὐΤ ον 571)» 

y 33. Zlià τυῦτο. «ἄλαλα γενηθήτω πάντα. τὰ 
1ρχείλη τὰ OX ̓ ar καὶ «7λῶσσαν μεγαλοῤήμονα,. 

τοὺς. εἰπόντας τὴν. γλῶσσαν᾽ ἡμῶν «ιἐγαλυγοῦμεν, “τὰ 
P. χείλη ἡμῶν παρ᾽ ἡμῖν. ἐστὶ," τίς Tua κύριός ἐστιν; 
209. ἀπὸ ταλαιπωρίας τῶν 7 ᾿πτωχῶν καὶ τοῦ στεν αγμοῦ τῶν 
515. πενήτων νῦν ἀναστήσομαι, “λέγει κύριος, ᾿ϑήσομαι 
1δὲν σωτηρίῳ, παρρησιάσομαι ἐν αὐτῷ" t. «ταπεινὸς 
φφονούντων, γάρ ἐστιν Ó “Χριστὸς οὐκ ἐπαιρομένων. 
ἐπὶ τὸ ,Τοίμνιον αὐτοῦ. «μὴ ϑησαυρίξετε" τοίνυν 
ὑμῖν Ψησαυροὺς ἐπὶ τῆς Mic ὅπου σὴς καὶ βρῶσις 

αἀϊανίζει καὶ χλέπται διορύσσουσι καὶ χλέ ἐπτουσι" Hn 
30760. μὲν τοὺς φιλοχτήμογας ὀγειδίξων λέγει: ὃ 0 κύριος, 
τάχα δὲ χαὶ τοὺξ ἁπλῶς μεριμνητάς τὲ καὶ Φροντι-᾿ 
στὰς, ἤδη δὲ χαὶ τοὺς φιλοσωμιίάτους, ἔρωτες γὰρ 
καὶ oot. καὶ οἷ᾽ φαῦλοι "διαλογισμοὶ διορύσσουσι τὸν 

-λογισμὸν. καὶ τὸν ὅλον ἄνϑρωπον,. 0 δὲ τῷ, ὄντε. ϑη- 
δσαυρὸς. ἡμῶν ἐ ἔγϑια ἢ συγγένεια τοῦ νοῦ ἐπὶ τὸ Χοινω-- 
ψεχὸγ' τῆς δικαιοσύνης παραδίδωσιν, ἐμφαίνων, δεῖν. 
τἀποδιδόγαι τῇ συνηϑείᾳ Tc. παλαιᾶς. ἀναστροφῆς. 
ἱτὰ VW .- αὐτῆς ἡμῖν περιχτηϑέντα 3 καὶ. ἐπὶ τὸν ϑεὸν 
μάνατρέχειν ἔλεονει αἰτουμένους.. οὗτός ἐστὶ τῷ ὄντι 

80:.βαλλάντιον. μὴ -παλαιούμενον"" Tit), «ἐφόδιον ζωῆς 
ταδίου, «ϑησαυρὺς ἀγέχλειπτος d € οὐρανῷ" , ὅτι «ἐλεῶν. 
ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ" TT) φησὶ κύριος. 

5) Iesai. 29, 18. $5) Psalm, 62, 4, 596) Ibid, 38, 
865ᾳ. 555) Ibid. 31, 18. 1) Ibid. 12, 3— 5. Tl). "Mattb. 
6,19. 17} Luc.12,83. LiT) Roman. 9,15. Exod. 33, 19. 
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-o ᾧ, 84: udéyover δὲ ταῦτα καὶ τοῖς θέλουσι διὰ 

τὴν δικαιοσύνην πεωχεῦσαι,  ἀκηκόασὶ γὰρ διὰ τῆς 

ο, ἐντολῆς ὅτε «πλατεῖα, xal εὐρύχωυδὲ δδὲς ἀπάγει ic: 

τὴν ἀπώλειαν χαὶ πολλοὶ οἵ διερχόμενοι δὲ αὐτῆς" ἢ). 

| S09 περὶ ἄλλου" τινὸς; ἀλλὰ περὶ ἀδωτίας καὶ φιλογυ-- 

| víac, φιλοδοξίαξ;" φιλαρχίας καὶ τῶν διιοίων διαλέγε- — c 

ier παϑῶν"" ἀφρον" γὰρ, οὕτως ἔφη; QO9n Tf 

γυχτὲ ταύτῃ 'ἁπαιτοῦσί cov τὴν ψυχὴν, ἃ δὲ ἥτοί- 

ἕάσας αὐτῇ, τίνι γένηται" 5); καὶ τὰ μὲν τῆς ἔντο- 

τολῆς ὧδε ἔχει. χοτὰ, λέξιν" ᾿ς ιφυλάσσεσϑε τοίνυν πὸ — 

. πάσης" πλεονεξίας, ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ τὰ 
ὑπάρχοντά ἐστιν) ἢ ζωὴ" αὐτοῦ" 55. τί γὰρ ὠφε- 

λεῖται “ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν 

δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἀνϑρώπος P. 
οἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ T); ,« διὰ τοῦτο λέγω "579. 
| μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, "μηδὲ rüPott. 

σῶμα τί περιβάλητε, T) yàg ψυχὴ πλείων ἐστὶ τῆς 
τροφῆς καὶ τὸ σῶμα 'τοῦ ἐνδύματος" TT). καὶ πάλιν, 
«οἷδὲν γὰρ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὅτι χρήζετε τούτων ünüy- 

(20:009; ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν" 
xol τὴν διχαϊοσύνην; ταῦτα γὰρ μεγάλα, τὰ δὲ μικρὰ" 
"xol περὶ τὸν βίον ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν" ΤΥ]. 
teo $85. ^ 46) οὐκ ἄντικρυς τὸν γνῳστικὸν᾽ μεϑξ- 

"grav ἡμᾶς παρακελεύεται Blov, ἔργῳ ve xal λόγῳ ζη- — 

asrdv τὴν ἀλήϑειαν προτρέπει; πλούσιον τοίνυν οὐ 

τὴν δύσιν," ἀλλὰ τὴν προαίρεδὶν “Χογίζεται ὃ παιδεύων. 
τὴν ψυχὴν Xoitóc; Ζακχαῖον τοίνυν, oi δὲ 17. PZN 

ϑίαν: φασὶν,- ἀρχιτεχώνην᾽ Qxnuoóra. τοῦ "κυρίου κατ 
ταξιώσαντος πρὸς αὐτὸν “γενέσθαι, ἰδοὺ τὰ ἡμίση. 

aor» ὑπαρχόντων μοὺ δίδιυμι ἐλεημοσύνην᾽ ̂ ? φάναι, 

κύριε". χαὶ el vivóg τὶ ἐσυκοφάντησα; τετραπλοῦν᾽ 

- ἀποδίδωμι TTTT) ἐφ᾽. οὗ καὶ 0 coi» εἶδεν. Ὁ 

“) Matth, 7, 13. 55) Luc. 12, 20. 555). Τοῖδ, v. 15. 
4j,Math. 16, 26. 4) lbid. 0, 81, Luc. 12, 22 sq.. 
1415) Matth, 6,32 sq. Euc. 12,30, t-L1 7) Cf. Luc, 19, 8 —10. 
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υἱὸς τοῦ; ἀνθρώπου; ἐλθὼν σήμερον τὸ ἀπολωλὸς εὖ- 5 
ger 4 πάλιν τε. αὖ ϑεασάμενος.. εἰς τὸ γαζοφυλάκιον : 
τὸν μὲν: πλούσιον. ἀναλόγως. τῇ. κτήσει βεβληχότα, E 
τὴν δὲ χῆραν. χαλκοῦς. δύο eo ἔφη. due χῆραν. | 
ὁβεβληκέναι. πάντων; ὃ μὲν "γὰρ, ἀπὸ. "τοῦ περισσεύμα-, 
τος, «ἢ. δὲ. ἐκ τῆς. ὡστερήσεως συγεισήνεγκεν, ὯΝ 

' i 36. "Ou δὲ πάντα ἐπὶ. τὴν παίδευσιν τῆς 
ψυχῆς. ἀνήγαγεν; «μακάριοι" ? φησὶν,.. οί πρᾳεῖς, ὅτι 
αὐτοὶ. χληρογομήσουσι τὴν γῆν. rise πρᾳεῖς. δέ εἶσιν | 

1001. τὴν JALLOTOY Mer τὴν. ἐν. τῇ, Ψυχῇ κατοπτεπου- ἡ 

χύτες,. ϑυμοῦ. χαὶ ἐπιϑυμίας “καὶ τῶν τούτοις ὑποβε- 
βλημιέκων εἰδῶν. “πρᾳεῖς δὲ “τοὺς κατὰ προαίρεσιν, οὗ 
xu ἀγάγκην᾽ ἐπαινεῖ. εἰσὶ γὰρ παρὰ. κυρίῳ. καὶ qu 

««σϑοὶ καὶ poro πλείονες SB), χατὰ ἀναλογίαν βίων" 

τῆς ὃς γὰρ ἂν δέξηται" n φησὶ, μ«προφήτην εἰς ὄνομα 
οἰφοφήτου μισϑὸν προφήτου λήψεται, καὶ ὃς ἂν Óé- | 

ξήται, δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου. “μισϑὸν δικαίου Mi- E 
Ψέται,. «καὶ ὃς ἂν δέξηται ὃ ἕνα τῶν μαϑητῶν τούτων 
τῶν μικρῶν τὸν μισϑὸν οὐκ. ἀπολέσει" p (πάλιν. 4: 

20q.. τὰς. κατ, ἀξίαν διαφορὰς τῆς ἀρετῆς, eU y evel oc 
ἀμοιβὰς. διὰ, Ty "ὡρῶν. τῶν οὐχ 6 ὁμοίων τὸν ἀριϑιμὸν, | 

mz ὡς. δὲ καὶ τοῦ. ἑκάστῳ τῶν ἐργατῶν, ἀποδοθέντος P. 
(00v. μισϑοῦ, τουτέστι τῆς. σωτηρίας, ἣν: τὸ δηνάριονδδ0 | 
αἰγίσσεται, τὸ ἐπὶ ἴσης. δίκαιον εξμήνυκεν διὰ τῶγϑοιι 

254010. τὰς. ἀκαταλλήλους ὥρας ἐργασαμένων He jpeg 
» 37, ᾿Ἐργάσονται μὲν οὖν χατὰ τὰς μονὰς: ; 

τώρ; ἀναλό ἰόγρυς, ὧν κατηξιώϑησαν γερῶν͵ συνεργοὺς. 
τῆς. ἀρρήτου οἰκονομίας. καὶ λειτουργίας. «οἱ δὲ δὴ. 
ἂν. δόξωσι διαφερόντως. “πρὸς τῷ. ὁσίως. βιῶναι προσ- | 

βοχεχλῆσϑαι᾽ . φησὶν ὁ. Πλάτων, οὗτοί εἶσιν. οἱ τῶνδε:». 1 
μὲν τῶν. ἐν τῇ γῇ ἐλευϑερούμενοί τε καὶ ἀπαλλαττό- i 
μίενοι, ὥσπερ: δεσμωτηρίων, ἄνω δὲ εἷς καϑαρὰν οἷς. 
χήσιν ἀφικνούμενοι. διὰ σαφεστέρων τε αὖ τὸ 

'"y CB Luc. 31, 1. Maro 12, M. 56) Matth, 5, 5. 
568) GL. Yoann, 14, Ὡς; 1) Matth, 10, 41sq. iT) lbid, 20, 1 5q. 
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“αὐτὸ ὧδέ πὼς λέγει" «τούτων δὲ αὐτῶν ot ἐν φιλο- 

σοφίᾳ ἱκανῶς - καϑηράμενοι ἄνευ τε σωμάτων ᾿ξῶσι 

τὸ παράπαν εἷς τὸν ἅπαντα xoóvov', καίτοι σχή- 

quur τινὰ περιτίϑησι ταῖς. μὲν ἀέρινα αὐτῶν, ταῖς 

δδὲ καὶ πύρινα. ἔτι ἐπιφέρει, καὶ εἷς οἴχήσεις ἔτι 

τούτων καλλίους ἀφικνοῦνται, ἃς οὐδὲ ῥάδιον δηλῶ- 

σαι οὐδὲ 0 χρόνος ἱκανὸς ἐν τῷ παρόντι". ὅϑὲν 

εἰχότως ἡ μακάριοί οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρα- 

χληϑήσονται" ἢ. οἱ yàp μετανοήσαντες ἐφ᾽ οἷς xa- 

τοχῶς προβεβιώκασιν εἷς vov κλῆσιν παρέσονται" TOUTÓ | 

γάρ ἔστι τὸ παρακληϑῆναι. ̓  τοῦ μετανοοῦντος δὲ 

τρόποι δύο, ὃ μὲν κοινότερος φύβος ἐπὶ τοῖς πρὸιχϑεῖς- 

gi», ὃ δὲ ἰδιαίτερος ἣ δυσωπία ἣ πρὸς ἑαυτὴν τῆς 

| qwyüe ἐκ συνειδήσεως, εἴτ᾽ οὖν ἐνταῦϑα εἴτε καὶ 

| 150ÀAayf, ἐπεὶ μηδεὶς τόπος ἀργὸς εὐποιίας ϑεοῦ. 

-$ 38. Πάλιν φησίν" ᾿ς μακάριοι οἵ ἐλεήμονες, 

| ὅτὲ. αὐτοὶ ᾿ἐλεηϑήσονται". ὃ δὲ ἔλεος οὐχ 4 τιγὲς 

Ῥιτῶν φιλοσόφων ὑπειλήφασι λύπη ἐπὶ ἀλλοτρίαις συμ- 

10.φοραῖς, μᾶλλον δὲ ἀστεῖόν τί ἐστιν ὡς οἵ προφῆται 

B Sy1b.AZyovo* ἔλεον yg", φησὶ, 94 καὶ οὐ ϑυσίαν ἢ). 

ἐλεήμονας δ᾽ εἶναι βούλεται οὐ μόνον τοὺς ἔλεον 

ποιοῦντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐθέλοντας ἐλεεῖν κἂν μὴ 

δύνωνται, οἷς κατὰ προαίρεσιν τὸ ἐνεργεῖν πάρεστιν, 

ἐνίοτε γὰρ βουλόμεϑα δὲ ἀργυρίου δόσεως ἢ διὰ σω- 

φὅματικῆς σπουδῆς ἔλεον ποιῆσαι, ὡς δὲομένῳ ἐπαρκχέ- 

᾿ς σαι ἢ νοσοῦντι ὑπουργῆσαι 7 iv περιστάσει γενομέ- Ῥ. 

vQ παραστῆναι, καὶ οὐχ 0 of τέ ἐσμεν ἤτοι 010581. 

πενίαν ἢ νόσον ἢ γῆρας, φυσικὴ γὰρ νόσος xoiPott. 

τοῦτο, ἐξυπηρετῆσαι τῇ προαιρέσει ἐφ᾽ ὧν δρμώμεϑα 

| 80.7) δυνηϑέντες ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν ὃ βεβουλήμεϑα. τῆς 

᾿ς αὐτῆς τιμῆς μεϑέξουσι τοῖς δυνηϑεῖσιν οἵ βεβουλημένοι, 

|. ὧνὴ προαίρεσις ἴση κἂν πλεονεκτῶσιν ἕτεροι τῇ περιουσίᾳ. 

&. 39. Ἐπεὶ δὲ τῶν ἀπαγόντων εἰς τὴν τελείω- 

σιν. τῆς σωτηρίας ὃδοὶ εὑρίσκονται δύο ἔργα καὶ 

“) Matth. 5, 4. 7. .**) Hos, 6, 6. Matth. 9, 13. 12, 7. 
/ 
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γνῶσις, μακαρίους εἶπεν, τοὺς χαϑαροὺς τὴν ni g- 
δίαν, ὅτε ᾿αὐτοὶ τὸν. "eh ὄψονται". E “κἂν TQ. j ὄντε 

. T0 ᾿ἀλῃϑὲς. σκοπῶμεν, 5. γνῶσις roi ἡγεμονικοῦ, τῆς 
ψυχῆς. κάϑαρσίς" ἔστι. χαὶ ἐνέργειά... ἐστιν. (Aya. 

"δἀγαϑὰ͵ γοῦν τὰ μὲν. αὐτὰ xo: ἑαυτὰ, τὼ δὲ μετέχοντῳ, 
τῶν ἀγαθῶν, ὡς, τὰς: καλὰς, πράξεις. φαμὲν, ἄνευ. δὲ 
τῶν μεταξὺ, ἃ δὴ ὕλης ἐπέχει τάξιν ov" αἱ ᾿ἀγαϑαὶ 
᾿οὔϑ᾽ αἱ καζαὶ, συνίστανται. πράξεις, οἷον. ζωῆς λέγω 
χαὶ ὑγιείας, τῶν. τὲ ἄλλων. τῶν ἀναγκαίων ἢ περίισταπς — 

107 iir. E “καθαροὺς οὖν κατὰ τὰς, σωματικὰς. ἐπιϑυ-": 

puc. 40i. τοὺς ἁγίους διαλογισμοὺς τοὺς εἰς ἐπίγνω- 
σιν. τοῦ ϑεοῦ ἀφικγουμένους εἰναι βούλεται, ὅταν 
μηδὲν d ἔχῃ: váy ἐπιπροσϑοῦν τῇ δυνάμει. ἑαυτοῦ τὸ 
γεμονικόν.. ecd 

15 $. 40. Ὅταν volvpv ἐνδιατρίψῃ τῇ ϑεωρίᾳ τῷ Sel «ἢ 
καϑαρῶς δμιλῶν ὃ γγωστικῶς μετέχων τῆς ἁγίας. 
ποιότητος. προσεχέστερον ἐν ἕξει γίνεται. ταυτότητος 
ἀπαϑοῦς, ᾧς μιηκέτι ἐπιστήμην ἔχειν. καὶ γνῶσιν χεκτῆ-. 
got, . ἐπιστήμην δὲ εἴνγαι καὶ γνῶσιν. «μακάριοι» 

Ὡθτοίνυν. οὐ εἰρηνοποιοί" A τὸν ̓ ἀντιστρατηγοῦντα.. 
γόμον τῷ “φρονήματι τοῦ γοῦ ἡμῶν τοῦ ϑυμοῦ τὰς 
ἀπειλὰς χαὶ τῆς ἐπιϑυμίας τὰ δελέατα, τά τε ἄλλα 
nig ὅσα πολεμεῖ τὸν λογισμὸν τιϑασσεύσαντες καὶ 
ἐξηρεμώσαντες, οἱ ET ἐπιστήμης ἔργων τὲ ἀγαϑῶν 

25cui Àóyov ,“ἀληϑοῦς: καταβιώσαντες εἰς υἱοϑεσίαν ἀπο- 
κατασταϑήσονται τὴν “ιροσφιλεστέραν. εἴη δ᾽ ἂν ἢ 
τελεία εἰρηνοποίησις ἢ ἐπὶ παντὶ τῷ συμβαίνοντι. 
ἄτρεπτον φυλάσσουσα τὸ εἰρηνικὸν, ἁγίαν τε χαὶ κα- 
λὴν “τὴν διοίκησιν λέγουσα ἐν ἐπιστήμῃ ϑείων καὶ 

δθάγϑρωπίνων. πραγμάτων καϑεστῶσα εἰν δὰ ἧς τὰς ἐν 

τῷ κόσμῳ ἐναντιότητας ἁρμονίαν χτίσεως καλλίστην. 
λογίζεται." εἰρηνοποιοῦσι δὲ καὶ τοὺς ἐνταῦϑα πολε- 
Ῥμουμέγους τοῖς τῆς ἁμαρτίας στρατηγήμασι μεταδι- 
ϑάσχοντες. ἐπὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν εἰρήνην μετιέναι. 

εν 9). Mattb. 5, 8, 55). Ibid,-v, 9. 

1 
» 

4 

1 
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goods Κεφάλαϊον (δ᾽, οἶμαι πάσης ἀρετῆς χύ- 

Quoc. παιδεύων, ἡμᾶς. τὸ δεῖν. γνωστικώτερον δὲ ἂγά- 

πὶ τὴν πρὸς τὸν. ϑεὸν ϑανάτου καταφρονεῖν", «|. tu- 

χάριοι", φησὶν,» οἱ δεδιωχμένοι ἕνεκεν. δικῳιοσύνης, P. 

| üt, αὐτοὶ υἱοὶ ϑεοῦ κληϑήσονται" ἢ)... ἢ ὥς τινες T0v582. 

Ἢ μετατιϑέντων τὰ εὐαγγέλια, «μακάριοι, φησὶν oiPott. 

B e δεδιωγμένοι ὑπὸ τῆς δικαιοσύνης, ὅτι αὐτοὶ ἔσονται 

Π. τέλειοι... καὶ μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι. ἕνεκα ἐμοῦ, ὅτε" 

ΓΟ ξκουοὶ τόπον ὅπου οὐ διωχϑήσονται". καὶ μακά- 

τοριοί. ἐστε. ὅταν οἱ ἄνθρωποι. μισήσωσιν ὑμᾶς, ὅταν. 

. ἀφορίσωσιν, ὕταν ἐκβάλωσι 10. ὕνομια ὑμῶν ὡς πονή- 

ρὸν ἕνεκα τοῦ. υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" 55)" ἐὰν μὴ, βδε- 

λυσσώμεϑα. δηλονότι τοὺς διώκοντας καὶ ὑπομένωμεν. 

τὰς παρ αὐτῶν τιμωρίας, μὴ μισοῦντες αὐτοὺς, 

τβρύδιον. ἢ προσεδοχήσαμεν πεπειρᾶσϑαι διανοούμενοι," . 

ἀλλὰ κἀχεῖνο γινώσκοντες. πρόφασιν εἶναι μαρτυρίου 

τὸν ὕντιν,. οὖν. πειρασμόν. Pod pi * 

Cap. ΜΗ. 

m $42. Εἶτα 0. μὲν ψευσάμενος καὶ ἑαυτὸν ἄπι- 

Π 29orov δείξας καὶ μεταστὰς. εἰς τὴν τοῦ διαβόλου στρά--. 

τ χείαν ἐν τίνι,. οἰόμεϑα, ἔστι κακῷ; ψεύδεται τοίνυν. 
ka. " - rei We gas ς pad ὦ ἘΦ VS 

τὸν κύριον, μᾶλλον. δὲ τὴν ξαυτοῦ διέψευσται ἐλπίδα 

ὃς οὐ πιστεύει τῷ ϑεῷ οὗ πιστεύει δὲ ὃ μὴ ποιῶν 

& ἐνετείλατο. τί δέ; οὐχ ἑαυτὸν ἀρνεῖται ὃ ἀρνού- 
΄ J "e - ] 

- 9suLevoc τὸν κύριον; οὐ γὰρ. ἀφαιρεῖται τῆς κυρίας τὸν 
. Po ἄνα xw 

δεσπότην 0. ye xol στερίσκων αὑτὸν τῆς πρὸς ἐκεῖνον 
ς - € 

οἰκειότητος. ὃ τοίνυν ἀρνούμενος τὸν σωτῆρα ἀρνεῖ-- 
A M ct AU ^ 20» du 3 , 

ται τὴν ζωὴν, ὅτε ζωὴ ἦν τὸ φῶς ) ὀλιγοπί- 
Ὁ / 

€ 

^. στοὺς τούτους T) οὐ λέγει ,., ἀλλὰ ἀπίστους. καὶ υὑπο-- 
᾿ ; c * 3 

ἢ βοχριτὰς, τὸ μὲν ὄνομα ὑπογεγραμμένους, τὸ δ᾽ εἶναι 

πιστοὺς ἀρνουμένους. πιστὸς. δὲ εἴρηται καὶ δοῦλος 
"» 

΄ 

4). Matth, ὅ,.10.. 15) Luc. 6, 22, *5?) Ioanh. 1, 4. ; 

p) Cf. Mah. 6, 30. I ^ ds 

Clement, zdlex. vol, II. Cc 
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καὶ φίλος. ὥστε & τις ἑαυτὸν ἀγὰπᾷ ἀγαπᾷ τὸν xó- 
piov καὶ δμολογεῖ τὴν σωτηρίαν, ἵγα σώσῃ τὴν ψυχήν. 

(07. ἢ 43. Καίτοι κἂν ὑπεραποθϑάνῃς. τοῦ πλησίον Ὁ 

δὲ ἀγάπὴῆν, πλησίον δὲ ἡμῶν τὸν σωτῆρω Ὑπολάβῃς, 
᾿᾿οϑεὸς wàp ἐγγίζων ὃ δώζων πρὸς τὸ σωζόμενον. ἐλέ-  - 

t «xut mags 7 ὶ s M MI : I - 

x94, ϑάνατον ἑλόμενος διὰ ζωὴν καὶ σεαυτοῦ nüA-P. 

Xov ἢ ἐχείνου ἕνεκεν παϑών. καὶ μή τι διὰ τοῦτοῦ838.. 
ἀδελφὸς εἴδηται, 0 δὲ ἀγάπην τὴν πρὸς τὸν 9 coy Pott. 

᾿παϑὼν διὰ τὴν Ἰδίαν ἔπαϑε σωτηρίαν, 0 τε αὖ διὰ τὴν 
ιοἰδίαν ἀποϑνήσκων σωτηρίαν διὰ τὴν "ἀγάπην ὑπομένει . - 

τοῦ κυρίου. καὶ γὰρ αὐτὸς ζωὴ ὧν δὲ οὗ ἔπαϑεν πα- ἢ 

ϑεῖν ἠθέλησεν, Vra τῷ πάϑει ζήσωμεν αὐτοῦ" «τί ue 

λέγετε κύριε κύριε", φησὶ, (καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω" *); 

δ᾽ μὲν γὰρ ςτοῖς χείλεσιν ἀγαπῶν λαὸς, τὴν δὲ καρδίαν 
τόμαχρὰν ἔχων ἀπὸ τοῦ κυρίου" 5.) ἄλλος ἐστὶν, ἄλ-- 
.Ào πεπεισμένος, καὶ τούτῳ ἑχὼν ᾿ξαυτὸν πέπροκεν, 

ὅσοι δὲ τὰς ἐντολὰς τοῦ σωτῆρος ἐπιτελοῦσιν xo^ 

ἑκάστην πρᾶξιν μαρτυροῦσι, ποιοῦντες μὲν ὃ ϑέλει, 

ἀκολούϑως δὲ ὀνομάζοντες τὸν κύριον καὶ δί ἔργου 
ἠομαρτυροῦντες ᾧ πείϑονται εἶναι οἱ τὴν σάρκα σὺν 

Ρ. τὰϊς ἐπιϑυμίαις καὶ τὸῖς παάϑήμασι σταυρώσαντες. 

211.8 ζῶμεν πνεύματι; πνεύματι καὶ στοιχῶμεν" 997), 

5γ15 λέγει. δ΄ σπείῤῥων εἷς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς 
σαρχὺς ϑερίσει φϑορὰν, ὃ δὲ σπείρων εἷς τὸ πνεῦμα 

25x τοῦ πνεύματος ϑερίσει ζωὴν αἰώνιον" ἢ. ἢ 

V. 44: Τοῖς δὲ ἀϑλίοις τῶν ἀνϑρώπων ϑένα- 
τὸς εἶναι ὃ βιαιότατος ἣ δι αἵματος μαρτυρία τοῦ 

κυρίου δοχεῖ, οὐκ εἰδόσι τῆς. ὄντως οὔσης ζωῆς ἀρ- 

χὴν εἶναι τὴν τοιαύτην τοῦ ϑανάτου πύλην, καὶ οὔτε 

δοτὰς τιμὰς τὰς μετὰ ϑάνατον τῶν δσίως βεβιωκότων 
οὔτε τὰς κολάσεις τῶν ἀδίκως καὶ ἀσελγῶς πεπολε- 

τευμένων συνεῖναι βούλονται οὐκ ἐκ τῶν ἡμετέρων μό- 

vov λέγω γραφῶν, σχεδὸν γὰρ πᾶσαι ci ἐντολαὶ ταῦ- 

; 9) Cf, Luc. 6, 46. **) ΤΙρεαΐ, 29, 13. *^") Galat. 5, 
24 sq. T) lbid. 6, 8. apes 
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|» τὰ μηνύουσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν οἰκείων. ἐθέλουσιν vna- 

| καῦσάι. λόγων. Θεανὼ γὰρ 5j Πυϑαγορικὴ γράφει, «ἣν 

' γὰρ τῷ ὕντι τοῖς κακοῖς. εὐωχία. ὃ βίος, πονηθεύσα-- 

μένοις ἔπειτα. τελευτῶσιν, εἶ μὴ ἦν ἀϑάνατος. ἢ ψυχὴ, 

»« δέρμαῖϊον διϑάνατος᾽. xoi Πλάτων ἐν Φαίδωνι". εἰ" μὲν; 

“γὰρ ἦν διϑάνατος τοῦ παντὸς ἀπαλλαγὴ. καὶ τὰ ἑξῆς, 

&. 46. Οὐκ ἔστιν οὖν. κατὰ τὸν «Αἰσχύλου. Τή-.. 

— Meqo» γοεῖν ἁπλῆν οἶμον εἰς “Α δου “φέρειν, δδοὶ δὲ 

"πολλαὶ, καὶ ἀπάγουσαι ἁμαρτίαι: πολυπλανεῖς τούτους, P. 

100g ἔοικε, τοὺς ἀπίστους διακωμῳδῶν "ῤιστοφάνης" 584. 

τ ἄγε. 07. φύσιν ἄνδρες ἀμαυρφόβιοι, φύλλων γενεᾷξοι,, 

Me ons EDS | προσόμοιοι;". ἜΜΕΝ 

^ υνῤλίγοδραγέες, πλάσματα κηροῦ, ισχιοειδέα . φῦλ᾽, 

vert wu ἀμενηνοὶ, 5 oos 

Dp insorr qiti ἐφημέρεθα. Ὁ δ Δ NT CIgro ania 
- ὑχαὶ i "Ἐπίχαρμος, j joswtu qn — : 

οὐ ραῦτα φύσις ἀνθρώπων, ἄσκοι πεφυσιημένοι. 

ἡμῖν δὲ ὃ σωτὴρ εἴρηκεν, , v. πνεῦμα πρόϑυμον, ἢ 

δὲ σὰρξ. ἀσθενής *)* διότε. τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς 
202,90c εἰς θεὸν" ὃ ἀπόστολος ἐξηγεῖται, TO. γὰρο. 

γόμῳ τοῦ ϑεοῦ οὐχ ὑπυτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται, 

οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες ϑεῷ, ἀρέσαι οὐ δύνανται". καὶ 

ἐπεχδιηγούμενος ἐπιφέρει, ἵνα μὴ ὡς ἹΜᾳρκίων. ἄχα- 

ρίστως ἐκδέξηταί τις τὴν δημιουργίαν. κακήν" εἶ δὲ 

26 Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν δι’ ἁμαρτίαν, 

τὸ δὲ πνεῦμα. ζωὴ διὰ δικαιοσύνην". πάλιν τὲ αὖ" 

οἰ γὰρ «κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποϑγήσκξειν, 

λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παϑήματα τοῦ νῦν 

καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκοαλυφϑῆναι, 

β0εἰς ἡμᾶς, εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασϑῶμεν, 

ὡς συγκληφονόμοι Χριστοῦ, DW. 
τς 46. Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῷσι τὸν ϑεὸν 

πάντᾳ συνεργεῖ εἰς τὸ ἀγαϑὸν, τοῖς χατὰ πρόϑεσιν 
- 3. . / / 

χλητοῖς οὖσι, Ort otc προέγνω καὶ προώρισεν συμμορ- 

4) Matth. 26, 41. | ἧς 

Cc2 
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qovc τῆς “εἴχόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ εἶναι. αὐτὸν 
πρωτύτοχογ. ἐν. πολλοῖς ἀδελφοῖς: (Uc δὲ προώρισεν, 

τούτους καὶ «ἐκάλεσεν; oU δὲ ἐκάλεσεν, τούτους "καὶ 
ἐδικαίωσεν""» οὗς δὲ, ἐδικαίωσε; τούτους καὶ ἐδόξα-. — | 

ὅσεν᾽ ΤΩΝ ειδῤῷς δι ἀγάπην. διδασχομένην. “μαρτυρίαν. "ἢ 
κἂν des ἀμοιβὴν ᾿ἀγαϑῶν ἐθελήσῃς. μαρτυρῆσαι, ἃς ἢ 
κούσῃ "πάλιν" «τῇ γὰρ. ἐλπίδι ἐσώϑημεν," ἐλπὶς. δὲ 
feni μένη vow ἔστιν ἐλπὶς, ὃ γὰρ βλέπει τις, τί καὶ 

ἐλπίζει; εἶ, δὲ ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δε ὑὕπομο: 
“ἀρνῆς, ᾿ἀπεχδεχόϊιεϑα" etym íUAM εἶ καὶ πάσχομεν διὰ 
ae 'δικαιδούνη».,. Ἱμακάρίον" ; φησὶν. ὃ Πέτρος. «τὸν δὲ 

φύβον αὐτῶν" μὴ; φοβηθῆτε, μηδὲ ταραχϑῆτε," κύριον 
δὲ τὸν᾿ Χριστὸν. 'ἁγιάσατε à» ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 
ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ" πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι 

1591 c λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος; ἀλλὰ μετὰ P. 
πρᾳύτητος καὶ φόβου συνείδησιν € ἕχοντες ἀγαϑὴν, Tra585. 
ἐν ᾧ χαταλαλεῖσϑε καταισχυνϑῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες Ῥοιε. E 
jv wav ἀναστροφὴν ὑμῶν: ἐν “Χριστῷ. κρεῖττον 

γὰρ ̓ἀγαϑοποιοῦντας εἰ ϑέλοι τὸ iL o a τοῦ θεοῦ 
alte ἢ κακοποιοῦντας" ***). : 

: 48. Κἄν. τις ᾿ἐρεσχελῶν My, xci πῶς οἷόν 
τέ ἔστε, τὴν σάρκα τὴν ἀσϑενῇ πρὸς τὰς δυνάμεις, 
χαὶ τὰ πνεύματα τῶν ἐξουσιῶν ἀνϑίστασϑαι; ἀλλ 
ἐχεῖνο γνωριζέτω ὅτι τῷ παντοκράτορι καὶ τῷ κυρίῳ 

25909900rvéc. ἀντιπολιτευόμεϑα ταῖς ἀρχαῖς τοῦ OxÓ- . 
'τοὺς "καὶ τῷ ϑανάτῳ. ED σοὺ λαλοῦντος" , φησὶν, 
«ἐρεῖ, Ἰδοὺ πάρειμι" ̓ p). ὅρα τὸν ἀήττητον Bon 
ϑὸν, τὸν ὑπερασπίζοντα Tuy. «μὴ ξενίζεσϑε τοί" 
3vv^, ὃ Πέτρος λέγει, τῇ ἐν δμῖν πυριόσει πρὸς 

δοπειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ ὡς ξένου. ὑμῖν συμβαίνον: “ ou 

τος; ἀλλὰ καϑὸ χοινωγεῖτε τοῖς τοῦ “Χριστοῦ aai 
μασι, χαίρετε ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δύξης 
αὐτοῦ χαρῆτε ᾿ἀγαλλιώμενοι,. εἶ ὀγειδίζεσϑε ἐ ἐν nie, 

τς 58) Roman. 7, 7. 8. 10. 13. 18. 17. 28— 30. D Ibid. 
v. 24. 23. Le 1 Petr, 2, 14 —17. T) Iesai. 58, 9. 
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Χριστοῦ. μακάριοι ὅτι τὸ τῆς δύξης. χαὶ τὸ τοῦ 

ϑεοῦ-: πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται" ἢ. adno ἡ 

᾿ γέγραπται ὅτι ἕνεχεν. σοῦ -9u "ατούμεϑα, ὅλην. τὴν 

ἡμέραν, ἐλογίσϑημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς- da iy^ 

᾿δτούτοις πᾶσιν Vend E διὰ τοῦ. ἀγαπήσαντος 

ἡμᾶς",.53).. i 

ἢ. 49. *4 δ᾽ ἐχπύϑεσϑαι τῆς ἐμῆς vote 

φρενὸς, : d META 

οὔτ΄ ἂν καταίϑων οὔτε χρατὸς ἐξ. ἄχρου͵ "a 

10 'δειγοὺς καϑιεὶς πρίογας. εἰς ἄκρους: πόδας 

|o πύθοϊ ἂν, οὐδ᾽ εἰ δεσμὰ πάντα “προσβάλοις". 

᾿ἀφύβως ἀνδρεϊζομένη παρὰ τῇ τραγῳδίῷᾳῳ "λέγει" γυνή. 

Aj τε ᾿Αντιγόνη τοῦ ἹΚρεοντείου. ἀμ χη οξόν τα πὰς 

EE ϑαῤσοῦδά quow* c 

i15 οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν Ó κηρύσσων. τάδε" ΤῊΝ 

ϑεὸς δὲ ἡμῖν κηρύσσει xdl zióréov αὑτῷ" . «ἰαρδίᾳ 

γὰρ πιστεύεται. εἷς. δικαιοσύνην, «στόματι : δὲ᾽ ̓ὅμολο- 

aus εἰς “σωτηρίαν. λέγει γοῦν. ἢ γραφή: πᾶς. δ᾽ πι-- 

'στεύων ἐπὶ αὐτῷ οὐ καταισχυγϑήσεται" 5538), εἰκότως 

2000). Σιμωνίδης γράφει". ἔστι {ις λόγος, τὰν ἀρετὰν 

valeur δυσαμβάτοις ἐπὶ. πέτραις, vüv δέ n 3'oàv 

χῶρον. ἁγγὸν ἀμφέπειν, οὐδὲ πάντων. βλεφάροις. ὥνα- 

, τῶν. ἐσοπτὸς.. ᾧ μὴ δακέθύχμιος ἱδρὼς 4 figo μόλῃ, P. 

y Wemv ἐς ἄκρον ̓ἀνδρείας. A P - 986. 

i ; Pott. 

25... &. 50. “Καὶ ὃ, Πίνδαρος, Fior eos V ard NE 

| 
| 
1 
| 

xia 

- vé. δὲ μέριμναι σὺν πόγρις εἱλισσόμεναι 

δόξαν εὑρίσκοντι, λάμπει δὲ χρύῳ.Ἴ 

P bi aid pe αἰϑέρα λαμ πευϑέντα." kc 

Ταύτης τῆς. E τ χἀὶ à Αοχύλος͵ ἐαιλαβόμενς, queis. 

P CM DE LAE M sra 

SU 4 15) 1 Petr, 4, E eahrd " Roman. ὃ, 36 "4: e» Ibid. 

10, 10 sq. ] : 



* 

ἀξ. vo fg! qe "yn D ὑπονοῦντι r ἐκ ϑεῶν 
P. ὀφείλεται τέχνωμο τοῦ. πόνου, κλέος. . 
212 «μόρον; "γὰρ. μέζονερι: d psa λαγχάνουσι᾽ καϑ' 
Sylb. Hali caos vive 

PN δ᾽. ἐστὶ SEDAN TOU: b didis ἄφροντις ὦν; 

ὅ, οὐ γὰρ ἔδωχεν ἡμῖν ὃ UM πγεῦμα δουλείας πάλιν 
εἰς φύβον, ἀλλὰ δυνάμεως χαὶ ἀγάπης καὶ σωφρονϊσμοῦ. 
μὴ. οὔκ. ἐπαισχυνθϑῇς τὸ “μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν E 
μηδὲ ἐμὲ τὸν “δέσμιον αὐτοῦ n" τῷ Τιμοθέῳ γρά- 
qe. εἴη “δ᾽ ἂν ὃ τοιοῦτος (ὃ κολλώμενος. τῷ ἀγα- ἢ 

1000 ; χατὰ τὸν. ἀπόστολον, «ἃποστυγῶν τὸ πονηρὸν, 
ἀγάπην ἔχων ἀνυπόχριτον᾽ H δ): «D γὰρ & ἀγαπῶν τὸν . 
εἕτερον. Ῥόμον tena ounce" 3551 εἰ δὲ ὃ EL, ϑεὸς. τῆς ἐλ- 
πίδος οὗτός. ἐστιν ᾧ μαρτυροῦμεν, ὥσπερ΄. οὖν ἐστὶ, 
τὴν ἐλπίδα. ἡμῶν ὁμολογοῦμεν εἰς τὴν aide σπεύ- 

1όδοντεές. .. ot δὲ μιέγιστοι - , Ule ἀγαθωσύνης aerqeus 
μένοι", ie T «πάσης τῆς γνώσεως" X 

u$. ὦ Ἰνδῶν 0t φιλόσοφοι ᾿ἡλεξάνδρῳ λέγουσι 
τῷ DM σώματα, μὲν μετάξεις ἐχ τόπου εἰς τό- ἡ 
πον," joris δ᾽ ᾿ἡμετέρας οὔχ᾽ ἀναγκάσεις ποιεῖν ἃ μὴ ὁ 

20/0vAÓ pedo, πῦρ ἀνθρώποις μέγιστον κολαστήριον, : 

τούτου ἡμεῖς χαταφρονοῦμεν". χἀγτεῦϑεν "HodxAeuoc 
ἕν, ἀντὶ πάγτιον κλέος. “ἤφεῖτο, τοῖς δὲ πολλοῖς πά- 
ἀχὼ ey. διμιοζογεῖ xol χορῆσϑαι οὐ ὥσπε T yet. | fe. 9 [: ? v JA 9 i 3 

ip. tob σώματος γὰρ οὕνεχ δὲ "πολλοὶ zÓYOL, - 
.95 τοῦδ᾽ eve oiov στεγανὸν ἐξευρήκαμεν 

λευκόν v ὀρύττειν ἄργυρον. σπείρειν TE γῆν, 
τ Στ Y: TW? ἀλλ᾽ 00 ἡμεῖς SPON RD Ti MOM, 

$52. Τοῖς. qu οὖν πολλοῖς. $ ματαιοπονία [ 
αὕτη αἱρετὴ, ἡμῖν͵ δὲ ὃ ἀπόστολός. quot , «οῦτρ δὲ 1 

80γιγώσκπομεν ὅτι δ᾽ nci ᾿ἰἄνϑρωπος ἡμῶν. συγεσταύ- Ὁ 
X 

| *) 2 Timoth. 1, 7. sq. Rom. 8, 16. **) Rowan, 1?, 9. 
jees) Ibid. 13, 8. t) 1514, 15, 13 sq. ^ " 
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zi θωται, tre χαταργηϑῇ: Τὸ - σῶμα, τῆς ἁμαρτίας! τοῦ. 
οὐκέτι δουλεύειν. ἡμᾶς τῇρ ἁμαρτίᾳ" ! 3)... ἀρ᾿, x00x587. 

ἐμφανῶς κἀκεῖνα ἐπιφέθει ὃ ἀπόστολος indt qo»Pott. 

; καταισχυμμὸν τῆς. πίστεως παρὰ τοῖς. πολλοῖς: ., Qo 
δχῶ yàp | ὃ ϑεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέ- 
| δειξεν ὡς ἐπιϑαγατέους,, ὅτι ϑέατρον ἐγενήϑημεν. τῷ 

κόσμῳ καὶ. «ἀγγέλοις καὶ ἀνϑρώποις ἄχρι τῆς: "ἄρτι 
| ὥρας, καὶ eec per καὶ: διιψῶμεν. καὶ γυμνητεύομεν 
(xo. κολαφιζόμεϑα. καὶ ἀστατοῦμεν. καὶ κοπιῶμεν ἐρ-- 
1ργαζόμεροι. ταῖς ἰδίαις χερσὶ, λοιδορφώμενοι.. εὐλογοῦ-:" 

| pev, διωχόμενρι ἀνεχόμεθα, δυσφημούμεένοι. παρακα- 
λοῦμεν, ὡς. M nuin cun τοῦ seigpien. quorüiy- 

ΟΣ | 
eias D 53. Tolat và καὶ τὰ τοῦ, "Πλάτωνος | dy: πρλι- 
airo KY. στρεβλῶται ἢ δίκαιος κἂν! ἐξόρύττηται τῶι 
ὀφθαλμὼ, ὅτι. δὐδαίμων ἔσται. αὔκουν. ἐπὶ τῇ Ψυχῇ 
τὸ τέλος ἕξει. gravé ὃ. γνωστικὸς χείμενοῦ", ἀλλ᾽ d 
«αὐτῷ τῷ εὐδαιμονεῖν. αἰεὶ ku: τῷ μακαρίῳ εἶναι. fte- 
σιλικῷ τέ, φίλῳ. τοῦ ϑεοῦ, κἂν ἀτιμίᾳ τις περιβάλλῃ 

“οτοῦτον φυγῇ τε καὶ δημβύσει χαὶ ἐπὶ πᾶσι ϑανάτῳ 
-οὗκ. ̓ἀποσπασϑήδεταί. mote ,τῆς ἐλευϑερίὰς καὶ κυρίως. 

“τάτης πρὸς τὸν ϑεὺὸν. ἀγάπης, ἢ πάντα στέγει: e 
πόγτα ὙὉπομέγει A "my καλῶς πάντα τὴν ϑείαν διοε- 
E πρόνοιάν πέπεισϊαι ἡ ἀγάπη. «παρακαλῶ: οὖν 

3δὑμᾶς, μεμητὰί. μου γίνεσθε" 1)», qoin. s SAY pared e 
| εν 64. Ὅ μὲν οὖν πρῶτος" βαϑμὸς. τοῦ σώμα- 
τος. ἢ μετὰ. φόβου. διδασκαλία: δι. dw ἀπεχόμεθα 
τῆς. ἀδικίας; δεύτερος δὲ v “ἐλπὶς dr ἣν υἐφιέμεϑα, 
τῶν βελτίστων, τελειοῖ δὲ ἡ, Ἀγάπη, τὸς προσῆκόνλ ἐστι 

᾿ϑθγνωστικῶς ἤδη παιδεύουσα." “Ἑλληρὲς γὰρ! οὐκ oidt 
| emog ἄνβγκῃ δεδωκότες ἀλόγῳ. τὰ συμβαίνονο;" d- 

ικοντὲς. πὲίϑεσθοι οὐδ να το v0 dubie ̓ Εὐρυτίδης΄ 
λέγει" rá ἐφ bye foe o wx 

[ 

τὴν *) Roman. 6, 6.  . **) 1 Corinth, 4,59. 11 — 13. 
ese) Ibid. 13, 7. . 1 lbid. 4, 16. |. Ju OS V0 



σι 

uocant au op. s pre ον, 
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δ γοῦν: παραινῶν ταῦτά“ μου" δέξαι γύναις 0s P, 
X πὶ | 

"ἔφυ: μὲν οὐδεὶς. ὅστις οὖ" πογεῖ βροτῶν». |ocv 588 
3 CAR 

rir τε" τέχνα, χἄτερ' αὖ" σπείρει pid. oom Pot 

: αὐτός ve Pivseim καὶ τάδ᾽ NE Nora) hisp ctus 
δεῖται hab ca MY poda aa ρα Ὅς doe 

x 2 NIQY ταῦτα δεῖ ISO 2m cao 
τι στέγειν" ἅπερ: δεῖ" κατὰ φύσιν 'διεκπερᾶν, 7 É 
οὔ A pat ὀὐδὲν TOY: ἀναγκαίων "βροτοῖς." 
τ "δῦ. " Πρόχειται. δὲ" τοῖς. εἰς τελείοσιν σπεύ- 

τοδουσῖν 4: γνιῶρες" 7 λογικὴ, ἧς θεμέλιος. 7 ἁγία τριὰς, 
ἡ πείστες ,ν. ἐλπὶς) ἀγάπη, μείζων: q& "τούτων dj ̓ ἀγά-. 
πὸ ἢ). ἀμέλει «πάντα ἔξεστιν," ἀλλ '0U' πάντα 
συμφέρει" πάντα ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἴκοδομεῖ" , 

-φησὶν: 0: ἀπόστολος." καὶ" εἰιηδεὶς. τὸ" ἑαυτοῦ εξητείτω 
τόμόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ" ἑτέρου PUn). “ὡς ποιεῖν ὁμοῦ sco 
«διδάσκειν δύνασϑαι οἰκοδομοῦνται p ἐποικοδομοῦντα. 
E en γὰρ. «τοῦ κυρίου ἢ, γῆ καὶ τὸ πλήφιομα αὖ--: 
"Aic ὡμολόγηται j ἀλλ. 1? συγείδησις τοῦ ἀσϑε- 

2 ψοῦντος. ὑποφέρεται: roro δὲ: "λέγω" οὐχὶ τὴν 
Ὡοἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν. ποῦ" “ἑτέρου. iva τί yàp ἢ ἐλευϑεξ. 

οία (09: κρίνεται; ὑπὸ “ἄλλης συγειδήσειυς; εἶ ey) πχά- 
vp Ἐμετέχω; «τί ββλασφημοῦμαι ὑπὲρ" 00 ἐγὼ, εὐχαρι-- 
στῶ; εἴτε ὀὃὺν ἐσϑίετε εἴτε avere εἴτε τὶ ποιεῖτε, 

candid εἶς» δόξαν ϑεοῦ “ποιεῖτε. lotti) τὸ dy σαρκὶ γὰρ 
2όπεριπατοῦντες. οὖ" κατὰ σάρκα, ̓στρατευύμεϑα,, τὰ γὰῤ' 
ὅπλα τῆς. στρατείας" ἡμῶν οὐ σαρκικὰ, ἀλλὰ δυνατὰ 
τῷ ϑεῷ πρὸς: xod) o (oso. ὀχυρωμάτων, λογισμοὺς κά- 
vihevbotvred καὶ πᾶν": UADNS ; SP ep UNE κἀτὰ "Hic 
vguitogémá oro zvolog Hs $m FEN à; 

80,0 so 561^ “Πούτοις δ. yroorixie τοῖς fais x0-: 
-δυσσόμενος, τῷ ἰχύριεν “φησὶ ὶ, δὸς ̓ περίστασιν. καὶ 
"λάβε. ἐπίδειξιν; ἴξω τὸ: “δεινὸν τοῦτο; κιῤδύνων vztp- 

* E 
φρονῶ διὰ τὴν — σὲ ἀγάπην" (i! 4d 

*): 1 Corinth, 13, 13. **) Ibid. 10, 23 sq." ***) Ibid, 
v. 26. 28 — 31. 1) 2 :Corinth. 10, 8 —35. Ei d 
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T s D QU EET DIOE CUI Pe] NGUMRUSE] y, X L PRA 

τ ϑούνεζ, ὀθετὴ a v. ἐν, ἀνϑρώποις. py o: 

τς οὐχ ἐκ -Ξϑυραίων. τἀπίχειρα. λαμβάνει, ! 

ον αὐτὴ δ᾽ ἑαυτὴν ἄϑλα τῶν VEOYAQMG E EbAA ac eoo 
| À ? y n» ^ É ; ων - Ε 

| ἐνδύσασθε οὖν. ὡς ἐχλεχτοὶ: voU ϑιεοῦς ὄγκοι xol ἦγα 
dign UM CH Et s E, "ula dtt 

| ὁπημένοι σπλάγχνα οἰκτιρμῶν... χρηστότητα; ταπεινροὺ 

^ φροσύγην; πρᾳότητα, '«μακροϑυμίον; ἔπι ot δὲ τούς 
ar : 3 4 y €t HE BN ANS - ; j 
106 τὴν ἀγάπην ὦ ὃ ἐστι. σύνδεσμος: τῆς. τελειότητος, 
| T z Ne cda » 
εὐκαὶ ἢ εἰρήνη τοῦ. Χριστοῦ, βραβευέτω ἐν ταῖς καρΞ 
| ; qom τῷ 1 J Ae : 

1: 0Leug ὑμῶν εἰς ἣν. καὶ ἐκλήϑητε, ev. ἐγὲ σιύιατι, "καὶ 
ANY QT 39/35 €^ 264 / Y» 85) diu 

P. εὐχάριστοι. γίνεσθε". ἢ) .οἱ ἐν σωματι, ct. ὄντες, xa-di 
, / £T ; EY 3 3 r$ - 259 

113 ϑάπερ οἱ παλαιοὶ δίκαιοι ἀπάϑειαν ψυχῆς, καὶ Ga- 

ἐγιδιραξίαν χιρπούμενο.. s sioe ΠΡ, 

Ae 
uses ΌΡΤΣ 389. 

Cap..VHL . : , Pott. 

is ὃ, δ7. Ἐπεὶ οὗ μόνον «ϊσώπιοι. καὶ Πακεδό- 
Ἴδγες καὶ “ἀκώνες στρεβλούμενοι ἐκαρτέρουν, ὥς φησιν 

"Ἐρατοσθένης ἐν τοῖς περὶ ἀγαθῶν. καὶ χαχῶν,. ἀλλὰ 

xci Ζήνων 0, ̓ Ἐλεάτης ἀναγκαζόμενος κατειπεῖν. qu: 

τῶν ἀπορρήτων ἀντέσχεν. πρὸς τὰς βασάγους. οὐδὲν," 
ἐξομολογούμενος, ὃς γε. καὶ τελευτῶν τὴν. γλῶσσαν 

᾿γρἐχτριύγων προσέπτυσε τῷ τυράννῳ, ὃν οἱ μὲν Νέαρ-. 
« xov, οἱ δὲ “ήμυλον προσαγορεύουσιν. ὁμοίως δὲ 

xoi Θεόδοτος ὃ Πυϑαγόρειος ἐποίησεν" καὶ Παῦλος 
a. ἐν , , , yu ^o): c 

« δ᾽ «Δακύδου γνώριμος; ὥς φησι Tuuotoc o Hepya- 
μηνὸς ἔν. τῷ περὶ τῆς. τῶν φιλοσόφων: ἀνδρείας καὶ 

25 Ἵχάϊκος ἐν. τοῖς ἠθικοῖς. ἀλλὰ καὶ “Πόστουμος δ 

“Ῥωμαῖος. ληφϑεὶς ὑπὸ ΤΙευκετίωνος οὐχ ὕπως τι τῶν 

κεκρυμμένων (0x. ἐδήλωσεν, “ἀλλὰ καὶ τὴν eigo. ἐπὶ 

TOU. πυρὸς: ϑεὶς καϑάπεῤ εἷς: χαλκὸν, κατέϑηκεν ἀ- 

- agéntq ἀάνυ. τῷ «παραστήματι. "τὰ γὰρ :Αναξάρχου — 

᾿βοσιωπῶ; «πτίσσε᾽, ἐπιβοῶντος» «τὸν ᾿φναξάρχου ϑύ: 

λακον, 2dvá&ooyov yàg. οὐ πτίσσεις᾽ ". ὁπηνίκα πρὸς 

“ποῦ τυράννου. ὑπέροις σιδηροῖς ἐπτίσσετο. ^ 

/*) Coloss. 3; 12. 14 sq. 
Y : 
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f. ὅδ... Ovr οὖν. ἡ τῆς ̓εὐδυνμονέον ἐλπὶς: Ls 
4 πρὸς τὸν ϑεὸν ἀγάπη: δυσανασ

χετεῖ nob sio: to-. 1 

πίπτοντα, μένει δὲ ἐλευϑέρα ay Snpfouc τοῖς ἀγρίω- 
τάτοις κἂν. τῷ παμφάγῳ: ὑποπέσῃ πυρὶ xày- παταχτεί- E 

᾿ὅνηται. βασάνοις. τυραννικαῖς;, ταῖς O'elouc ̓ ἀπαρτωμένη 

φιλίαις ἀδούλωτος" ἄνω. περιπολεῖ" τὸ σῶμα παρὰ 
bafis τοῖς τούτον μόνου. ἔχεσϑαι δυναμένοις. - Mys-P.] 

e δὲ ἔθνος βάρβαρον. 00x: ἄγευστον φιλοσοφίας590. 
ἀφεσβύτην αἱροῦνται “πρὸς Ζάμολξιν ἥρωα κατ ἕτοξ. ord 

100 δὲ Ζάμολξις. ἦν τῶν ed γνωρίμων. 
τῷ 

*^ 

$. 59. ᾿Αποσφάττεται οὖν ὃ δοκιμώτατος xt ἢ 
Ἴδας ἀνιωμένων τῶν φιλοσοφησάντων μὲν, οὐχ, αἷρε- 
᾿ϑέντων δὲ, ὡς ἀποδεδοκιμασμένων εὐδαίμονος ὑπηρε- 
"σίας. “μεστὴ μὲν οὗν, πᾶσα. ἢ ἐκχλησία τῶν ̓ μελετή- 

1δσάντων τὸν ζώπυρον ϑάνατον εἰς “Χριστὸν mu. ὅλον 

τὸν βίον χαϑάπερ ἀνδρῶν, οὕτω δὲ xol. γυναικῶν. 

dig obra. ἔξεστι γ γὰρ. "τῷ xo ἡμᾶς πολιτευομένῳ. j 
xoi ἄνευ γραμμάτων φιλοσοφεῖν: κἂν βάρβαρος ἢ κἂν 
e Ἕλλην züv δοῦλος xv γέρων κἂν παιδίον κἂν γυνὴ, 

20z00Y?) γὰρ ἁπάντων τῶν ἀνϑρώπων τῶν γε ἑλομένων 
4 σωφροσύνη. “ὡμολόγηται. Ü ἡμῖν Τὴν αὐτὴν φύσιν. 
gürà γένος fato» τὴν αὐτὴν καὶ σχεῖν ἀρετὴν." 

“40. 60: Οὐχ iav. τοίνυν πρὸς τὴν. ἀνθρωπό-. 
τητα φύσιν ἔχει. 7] γυνὴ » ἄλλην. δὲ ὃ ἀνὴρ φαένεται, 

256A ἢ. τὴν e 12v, ὥστε καὶ τὴν ἀρετήν... εἶ PY 
δρὸς ἀρετὴ σωφροσύνη δήπουϑεν καὶ δικαιοσύνη. zal 
ὅσαι ταύταις ἀκόλουϑοι γνομἵζονται ἀνδρὶ; μόνῳ" ia 
Qéto.- εἶναι Τροσήκει, γυναικὶ δὲ ἀκολάστῳ καὶ ἀδίκῳ. : 
ἀλλὰ ἀπῤῥεπὲς τοῦτο καὶ λέγειν... σωφροσύνης. οὖν 

80ἐπιμελητέον. καὶ δικαιοσύνης. καὶ τῆς ἄλλης ἀῤετῆς ἄ- 
πάσης δμοίως. m γυναικὶ, ὁμοίως δὲ ἀνδρὶ, ἐλευϑέ- 
θῷ τε xoi δούλῳ, ἐπειδὴ μίαν" καὶ τὴν αὐτὴν. ἀρετὴν 
εἶναι τῆς αὐτῆς φύσεως συμβέβηκεν. τὸ μὲν τοίνον 
τὴν αὐτὴν ios φύσιν τοῦ ϑήλεος πρὸς τὸ ἄρρεν ; 

35x00 9j ἐστιν οὗ φαμὲν, πάντως yág τινα καὶ δια- 
᾿ - 1 Q0 CP cies n a, SUM 
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φορὰν ὑπάρχειν προσῆκεν. ἑκατέρῳ τούτων δὲ ἣν τὸ 
: ων - 4 y , ἐξ " 

pv: ϑῆχυ, αὐτῶν, τὸ δὲ ἄρρεν γέγονεν" τὸ γοῦν «vo- 
φορεῖν: καὶ τὸ "τίχτειν τῇ ᾿“γυγοικὶ προσεῖναί φϑμεν, 

| ἊΣ LN 3 , k. your PNE ἧς 3 ἘΣ ἡ eA «s 
|. χαϑὸ ϑήλεια τυγχάνει; 00 xao ἀνθρωποξ.. εἶ δὲ 

᾿ 3 . ς M : . 

ὁμηδὲν ἦν τὸ διάφορον ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, τὰ αὐτὶ 
τὰ ἂν ἑκάτερον αὐτῶν ἔδρα τὲ καὶ ἔπασχεν. 

$. 61. ἯΙ μὲν τοίνυν ταυτὸν ἔστι χαϑὸ ψυχῆ; 
ταύτῃ ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀφίξεται ἀρετήν" ἢ δὲ διάφο- 
ρον, xarà τὴν τοῦ σώωματὸς ἰδιότητα, ἐπὶ τὰς χκυή- Β. 

1τόσεις καὶ τὴν οἰχουρίαν. ϑέλω γὰρ. ὑμᾶς", φησὶνδ91. 

δ' ἀπόστολος, εἴδέναι; ὅτε παντὸς ἀνδρὸς ἢ κεφαλήνοι, . 

ὃ Χριστός, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὃ ἀνήρ" οὐ γάρ 

| Bert ἐκ γυναικὸς ἀνὴρ, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός. πλὴν 
| οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς, οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς 
isiv χυρίῳ᾽ ἢ). ὡς γὰρ σώφρονα τὴν ἄνδρα καὶ τῶν 
τ ἡδονῶν κρείττονα δεῖν εἶναί φαμεν, οὕτω καὶ τὴν 
γυναῖκα σώφρονά ve. ὁμοίως ἀξιώσαιμεν εἶναι καὶ 

πρὸς τὰς ἡδονὰς, διαμάχεσθαι μεμελετηκυῖαν" (λέγω 
δὲν πνεύματι, περιπατεῖτε καὶ ἐπιϑυμίαν σαρκὸς οὐ 

2043; τελέσητε᾽, ἧ ἀποστολικὴ συμβουλεύει ἐντολή" ^ 
ἢ γὰρ σὰρξ. ἐπιϑυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ 

πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός. ταῦτα" οὖν ἀντίκειται" 
οὐχ ὡς κακὸν ἀγαθῷ; ἀλλ' ὡς συμφερόντως μαχό- 
μενα. , : 

i95 V 62. Ἐπιφέρει γοῦν, ἅνα μὴ ἃ ἂν ϑέλητε ταῦτα ᾿ 

ποιῆτε. φανερὰ δέ ἔστι τὰ ἔργα τῆς σαρκὸς, & τινά 
devi, πορνείω; ἀκαϑαρσίᾳ, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρεία, 

| φαρμακεῖαι, ἔχϑραι, ἔρεις,. ζῆλοι, ϑυμοὶ, ἐῤιϑεῖαι, 

| διχοστασίαι, αἱρέσεις, φϑόνοι, μέϑαι, κῶμοι, καὶ τὰ 

᾿βούμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν ,καϑὼς καὶ προεῖπον ἡ 

ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν ϑεοῦ οὐ 

κληρονομήσουσιν. ὃ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός. ἐστιν 

τ" ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροϑυμία, χρηστότης, ἐγ- 

5).1 Corinth, 11, 3. 8, 11. 
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κράτεια: ἀγαϑωσύνη; πίστις, πρᾳότης". 8S)... qod4g- ἢ 
καὶ, οἶμαι, τοὺς ἁμαρτωλοὺς, ὡς. «πνεῦμα τοὺς 

δικαίους. εἰρηκέν. γαὶ. μὴν τὸ τῆς ἀνδρείας πρὸς. «τὸ 

εὐϑαρσὲς καὶ τὸ. ὑπομονητικὸν. παραληπτέον, ὡς τῷ. 

δτύπτοντι, τὴν σιαγόνα παραταϑῆναι. τὴν. ἑτέραν καὶ 

τῷ τὸ ἱμάτιον αἴροντι καὶ τοῦ χιτῶνος 7069050 

ρεῖν" 92 ϑυμοῦ κρατοῦντας ἐρρωμένως. ^ οὐ γάρ 

"uas "Muotóvag. τὰ πολεμικὰ ἀνδρείας ἀσχοῦμεν 

τὰς γυναῖκας, ὅπου γε καὶ τοὺς e ed εἰρηνικοὺς 

τρεῖναι βουλόμεθα. 

D 

$463. - ζχούω δ ̓ἔγωγὲ καὶ i rpdjvdudas yv- 

VOX: “πολέμῳ χρωμένας ἀνδρῶν. οὐκ. ἔλαττον, XO | 

«Σακίδας ἄλλας. αἱ τοξεύουσιν εἰς τοὐπίσω φεύγειν 

προσποιούμεναι «ἐοῖς ἀνδράσιν ἐπὶ ἴσης. οἶδα. χοῦ 2 

Ῥιτὰς πλησίον. τῆς Ἰβηρίας γυναῖκας ἔργῳ καί πόνῳ P. | 

214 χρωμένας ἀνδρικῷ, κἂν πρὸς τὸ ἀποχύειν γένωνταιῦ93 

5γ15.οὐδὲν. ἀνιείσας. τῶν πρακτέων, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ πολ- Pott, 

λάκις τῇ ἁμίλλῃ τῶν πόνων 1 γυνὴ ἀποκυήσασα τὸ 

βρέφος ἀνελομένη οἴκαδε φέρει. ἤδη γοῦν αἱ γυναῖ- | 

20xscG οὐδὲν ἔλαττον Τῶν ἀρρένων xai οἰκουροῦσι καὶ 

ϑηρεύουσι καὶ τὰς ποίμνας φυλάττουσι. : 

-Kofjoon. κύων ἐλάφοιο κατ᾽ ὕρνον ἔδραμε γοργῶς. 

φιλοσοφητέον. οὖν χαὶ. ταῖς. γυναιξὶν ἐμφερῶς. τοῖς 

ἀνδράσι χὰν βελτίους ot ἄρρενες τὰ πρῶτα ἐν πᾶσι 

ásp egüuevor τυγχάνωσιν, ἐχτὸς εἶ μὴ καταμαλακισϑεῖεν. 

ἡ $ 64. fvaykotov οὖν σύμπαντι τῷ τῶν ἀν- 

ϑρώπων «γένει. παιδεία τε «καὶ ἀρετὴ, E γε ἐπὶ, τὴν 
εὐδαιμονίαν σπεύδοιεν. καὶ πῶς οὐ “μάτην Εὐριπίδης 

; πρφικίλως γράφει: ποτὲ μὲν, 
80.. πᾶσα γὰρ. ἀνδρὸς κακίων. ἄλοχος 

κἂν ó κράτιστος ; 
γήμῃ τὴν εὐδοχιμοῦσαν" 

ποτὲ δὲ, «πᾶσα γὰρ δούλη ἐστὶν ἀνδρὸς ἡ σώφρων 
τ 

*) Galat. 5, 16 sq. 19 --- 22. **) Luc. 6, 29. 
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«γυνὴ, - d 
5 D μὴ σιύφρων ἀνοίᾳ τὸν ξυνόνϑ᾽ ὑπερφρογεῖ᾽ . 

“οὐ μὲν γὸρ e κρεῖσσον καὶ ἄρειον, 
ἢ ὖἦϑ᾽. δμοφφογέ ἔφερε: “νοήμασιν οἶχον ἕχητον, 

δ᾽ ἀνὴρ. ἠδὲ γυνή * 
χεφαλὴ τοίνυν τὸ ἡγεμονικόν. εἶ ἢ δὲ «κύριος χεφαλὴ τοῦ 
ἀνδρὸς, xe ai δὲ “γυναικὸς. ὃ ἀνὴρ", κύριος 0 ̓ ἀνὴρ 
τῆς γυναικὸς, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ" 50}. ὑπάρχων. 

j. 65. Zhi καὶ; dv τῇ πρὸς ᾿Εφεσίους χράφει" 
|'10, imoraccóuey οι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ θεοῦ, αἱ φυναῖς- 

κὲς τοῖς ἰδίοις. ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ, ὅτι ὃ ἀνήρ 
ἔστι χκεραλὴ. τῆς γυναικὸς ὡς καὶ 0 “Χριστὸς κεφαλὴ 

τῆς ἐκκλησίαξ y: αὐτὸς ὃ σωτὴρ τοῦ σώματος. αλλ 
ὡς 7 ἐχκλησία ὑποτάσσεται τῷ «Χριστῷ, οὕτως xol 

1δαὶ γυναῖκες τοῖς. ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. οἱ ἄν»-- 

-ógtc ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καϑὼς καὶ ὃ “Χριστὸς 
ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν". οὕτω καὶ οἱ ἄνδρες oget- P. 
'λουσιν ἀγαπᾶν. τὰς ἑ ἑαυτῶν γυναῖκας y ὡς τὰ ἑαυτῶνδ938. 
σώματα. ΤΣ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαυτὸνΡοιι. 

᾿χρἀγαπᾷ΄. ᾿ρ δὶς τῶι «Ote. ΑΝ ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίση- 
σεν" xp dn 

M6 ᾿ Κἀν. τῇ Ὁ πρὸς KoXoocaecic: «αἱ γυναῖς 
χες, an «ὑποτάσσεσϑε, τοῖς ἀνδράσιν. ὥς ἀνήκει 

ἐν, χυρίῳ., οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖχας καὶ μὴ 
2όπικραίνεσϑε “πρὸς αὐτάς.. τὰ τέχνα ὑπακούετε τοῖς 

γονεῦσι κατὰ. “πάντα, τοῦτο γὰρ εὐάρεστον τῷ “κυρίῳ. 
οἵ "πατέρες μὴ ἐρεϑίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν trat μὴ ἀϑυ- 
μῶσιν. οἱ δοῖλοι ὑπακούετε τοῖς χατὰ σάρκα Vrae 

| μὴ; ἐν ὀφϑαλμοδούλείαις, (c ἀνϑρωπάρεσχοι, ἀλλ 
| βοἁπλότητι. καρδίας φοβούμενοι τὸν κύριον, καὶ πᾶν ὃ 

ἐὰν ποιῆτε: ἐκ “ψυχῆς ἐρ) "άζεσϑε, ὡς τῷ κυρίῳ δου-- 
λεύοντες χαὶ οὐχ ἀνθρώποις; εἰδότες ὃ ὅτι ἀπὸ χυρίου 
eA a ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας, τῷ 

" Homer. Odyss, C. v. 182, **) 1 Corintb. 11, 3. 7. 
, ***) Ephes. 5, 21 — 25.. 28 κα. 

Clement. lex. vol.. II. x Dd 

εν 
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γὰρ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε, δ. γὰρ ἄδικος χομίσε- — - 

ται ὃ ἢδίκησεν xal οὖκ ἔστι προσωποληψία. “οἱ xv- . 

- gro τὸ δίκαιον καὶ τὴν Ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέ- 

, ue εἰδότες ὅτι xol ὑμεῖς ἔχετε «εύριον 6v οὖρα- 

δνῷ" ἢ, ὕπου οὐχ ἔνι “Ἕλλην xol Ἰουδαῖος, ᾿περιτομὴ 

καὶ ὄκροβυστία, βάρβαρος Σχύϑης, δοῦλος. ἐλεύϑερος," 

ἀλλὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι. Χριστός Ποὺ 

τῷ, 68. Εἰχὼν δὲ τῆς οὐρανίου. ἐχχλησίας. t; ἐπί-. 

γείος, ὕπερ εὐχόμεθα xal. Emi γῆς γενέσϑαι τὸ ϑέ- 

τολημα τοῦ ϑεοῦ ὡς ἐν οὐρανῷ" 5.5)" ἰνδυσάμενοῦ! | 

σπλάγχνα οἰχτιρμοῦ, χρηστότητα; ταπεινοφϑοσύνην, Ὁ 

πρᾳότητα, μαχροϑυμίαν, ἀνεχόμενοι. ἀλλήλων καὶ 

χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ “μομφὴν, “ἢ 

χαϑὼς καὶ ὃ Χριστὸς ἐχαρίσατο ἡμῖν, οὕτως χαὶ | 

τοἡμεῖς. ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις 4) ἀγάπη ὃ ἔστε σύν- 

. δεσμὸς τῆς τελειότητος, χαὶ 7 εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ 

 βραβευέτω ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν εἰς ἣν καὶ ἐκλή- 

Save ἐν ἑνὶ σώματι, καὶ εὐχάριστοι γίνεσϑε" 1). 

οὐδὲν γὰρ κιολύει πολλύκις. τὴν αὐτὴν παρατίϑεσθαι 

20yooq εἰς ἐντροπὴν Π]αρκίωνος ἤν πὼς μετᾳβάλη- - 

ται πεισϑεὶς, εὐχάριστον δεῖν μαϑὼν τὸν «πστὸνι εἶς- 

ναι τῷ δημιουργῷ ϑεῷ τῷ καλέσαντι ἡμᾶς καὶ εὐ- 

αγγελισαμένῳ ἐν σώματι. SAUL a 

$. 69. Σαφὴς ἡμῖν ἐκ τούτων d, ἐκ πίστεως 

“φἑνότης καὶ τίς ὃ τέλειος δέδεικται, ὥστε καὶ ἀκόν-ς 

| quv τινὼν καὶ τὰ πλεῖστα ἐνισταμένων κἂν κολάσεις ᾿ 

᾿ἐπαρτῶνται πρὸς τοῦ ἀνδρὸς ἢ πρὸς τοῦ δεσπότου 

φιλοσοφήσει 0 τε οἰχέτης $ τε γυνή. . ναὶ μὴν καὶ 

ἐλεύϑερος κἂν τυράννου ϑάνατος ἀπειλῆται “τούτῳ 

aoxüv ἐπὶ δικαστήρια ἄγηται καὶ εἷς χιγδύνους 20y6- 

τους περιέλκηται περί T6 τῆς. χτήσεως ἁπάσης χιν- 

δυνεύσῃ οὐκ ἀφέξεται τῆς ϑεοσεβείας" οὐδ᾽ ὅπως τι E, 

οὖν, οὐδὲ ἀπαυδήσει ποτὲ ἣ μὲν γυνὴ φαύλῳ eem | 
. ott. 

*) Coloss. 3, 18— 25. 4, 1. ^5) pid. 3, fi. 

*»5) (Mah. 6, 10. Luc. 11. 2. ^ T) Coloss 3, 12 — 15. Εἰ 
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iion ἀνδρὶ,» δ δὲ υἱὸς “ἐὰν φαῦλον" ἔχῃ. πατέροι ἢ 
πονηρὸν. δεσπύτην Ὁ οἰκέτης, τῆς ᾿ “ἀρετῆς: ἐχόμενοι. 
γενναίως, aM ὡς ἀνδρὶ ἀποϑνήσκειν καλὸν ὑπέρ τε 
ἀρετῆς. ὑπέρ τε ἐλευϑερίας ὑπέρ, T& ἑαυτοῦ... ὥσαύ- 

desc oto; γυναϊκὶς. οὐ" γάρ. τῆς: τῶν. ἀῤρένων:: φύσεως. 
“τοῦτο ἴδιον, ἀλλὰ. "ip τῶν; ἀγαϑῶν. μά eut! Ind 

[Od 

p 70. “ΠΙιστῶς. οὖν καὶ 0 πρεσβύτης, xoi δ᾽ 'γέος 
χαὶ ὃ οἰχέτης ὑπακούων ταῖς ἐντολαῖς βιωσεταΐ τε 
καὶ ἐὰν δέῃ τεϑνήξεται, ὕπερ. ἂν εἴη διὰ ϑανάτηου  - 

τοζωοποιηϑῆναι. ἴσμεν γοῦν καὶ παῖδας καὶ γυναῖχας 
xal οἰκέτας πολλάκις. ἀκόντων πατέρων καὶ δεσποτῶν 

|- xol ἀνδρῶν. ῥελτίστους. γεχονέναι. οὔχοῦν ἔλαττον᾽ 
προϑυμεῖσϑαι. χρὴ τοὺς μέλλοντας, ϑεοσεβῶς ^ δεῖν 
ἐπειδὰν εἴργειν. αὐτούς. TEC δοκῶσιν, ἀλλὰ. πολὺ 

A52 £ov οἶμαι, 7t ᾿οὐήχειν σπεύδειν TE XO ἀγωνίζεσθαι 
d διαφερόντως, ὅπως, ἂν. μὴ ̓ἡττηϑέντες. ἀποτιτέσωσι, 

τῶν. ἀῤίστῳν. καὶ ἀναγκαιοτάτων βουλευμάτων. «" D 
«γὰρ. οἴμαι. συγχρισίὶν ἐπιδέχεσθαι. πότερον ἄμεινον 
ϑειασώτην, γενίαϑ αι, τοῦ παντοκράτορος. ἢ. τὸ τῶν 

P. δωιμόνων. dolar 'σχότος. «τὰ μὲν. ydo. ἄλλων t ἕνεκα 
4 215 πραττόμενα, ἡμῖν, ἑκάστοτὲ επράξαιμεν᾿ ἂν εἴς ̓ἐχείνους, 
gri ἀποβλέπειν. regu evot ὧν ἕνεχα ᾿χύεσϑαι δοκεῖ, 

Ἱμέτρον. ἡγούμενοι, Τοῦτο τὸ ἐν ἐκείνοις. κεχαρισμένον," 
ἃ δὲ αὐτῶν «μᾶλλον. ἢ vOv ἑτέρων, ταῦτα y “ἡμῖν 

2ὀγίγνοιτο no τῆς. ἴσης. σπουδῆς ἐάν τε : ἀρέσκειν, τισὶ 
.goxj,. ἐάν τε καὶ μή. ΔΆ Κα 

I- - ἢ Δάν Fi 07) τῶν τομὴν eua τοιαύτην. 
εἴληχε τιμὴν. ὥστε. καὶ ἀκόντων τιγὼν αἱρετὼ. «εἰγῶε 

᾿ δοκεῖν, πολὺ δὲ πλέον τὴν ἀρετὴν περιμάχητον: γο- 
βθμιστέον, μὴ εἰς ἄλλο. τι ἀφορῶντας, ἀλλὰ εἰς αὐτὸ 

τὸ καλῶς πραχϑῆναι δυνάμενον ἐάν τε ἑτέροις δοχῇ: 
τισὶν ἐάν TÉ καὶ μή. καλῶς οὖν καὶ “Ἐπίκουρος IMt- 
vouxet γράφων" Jte véog “τις ὧν μελλέτω φιλοσο- 
φεῖν μήτε. γέρων 4 ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν, οὔτε 

δόγὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ. κατὰ 

D42 
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ψυχὴν ὑγιαίνειν" : δ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ 'φιλοσο- 

φεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ ἢ παρεληλυϑέναι" τὴν ὥραν ὅμοιός 

; ἐστι τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μήπω παρεῖναι 

τὴν ὥραν ἢ μηκέτ᾽, efvau τὴν ὥραν. ὥστ
ε φιλοσοφή- 

δτέον xoi νεωτέρῳ χαὶ γέροντι, τῷ uev. ὅπως γηράσκων, E. 

vean τοῖς ἀγαϑοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων,696... 4 

τῷ δὲ ὅπως γέος ἅμα καὶ παλαιὸς ἢ διὰ τὴν» [onda 

βίαν τῶν REA : $ 

. Cap. IX. 

0 ὃ: 72. Περὶ; δὲ τοῦ μαρτυρίου, διαρρήδην, ὃ 

χύριος εἴρηκεν » καὶ τὰ διαφόρως γεγραμμένα o ουντά- 

ξομὲν ". Λέγω δὲ ὑμῖν πᾶς ὃς. ἐὰν δμιολογήσῃ “ἐν 

ἐμοὶ ἔμπ 9009 £v τῶν ἀνθρώπων. 
χαὶ ὃ υἱὸς τὸῦ Qv-- 

ϑρώπου ὁμολογήσει dv αὐτῷ ἐισιροσϑὲν. τῶν ἀγγέλων
" 

15700 ,“ϑεοῦ, τὸν δὲ ἀρνησάμενόν᾽ με ἐνώπιον. τῶν ἀν- 

ϑοώπων ἀπαρνήσομαι. αὐτὸν ἔμπροσϑεν τῶν. ἀγγέ- 

λων" ων z .06 γὰρ ἂν ἐπαισχυνϑῇ με ἢ τοὺς ἐμοὺς 

λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ ᾿μοιχαλίδι καὶ" ἁμαρτῳ-., 

: λῷ καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνϑήσεται "αὐτὸν, 

200r o» em ey τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν. 

ἀγγέλων. αὐτοῦ" **). «πᾶς οὖν ὅστις ἐὰν ὁμολογήσῃ 

ἐν ἐμοὶ ̓ξμπροσϑεν͵ τῶν ἀνϑρώπ
ων ὁμολογήσῶ κἀγὼ 

ἐν αὐτῷ "ἔμπροσθεν τοῦ πατρός͵ μου τοῦ ἐν οὐρα- 

voic" dip ὅταν δὲ φέρωσιν ὑμᾶς εἰς τὰς συνα- 

2όγωγὰς καὶ Tác. ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας μὴ προμε- 

-— πῶς ἀπολογηϑῆτε ἢ τί εἴπητε, 10 “γὰρ 

ἅγιον: “πνεῦμα, διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ; déc τί δεῖ 

«εἰπεῖν T). 
i 

om $6. 739. Τοῦτον ἐξηγούμενος τὸν τόπον Ἥρα." 

βϑθχλέων ὃ τῆς Οὐαλεντίνου. σχολῆς δοκιμώτατος κατὰ. 

λέξιν φησὶν ὁμολογίαν εἶναι τὴν μὲν ἐν τῇ πίστει 

οϑολι mud 

Vje a yopuep pa, ig." y Marc. 8, 38. , Ὁ) Máth; 10, 32. 

"$) Luc. 12, ΤἹ sq. 2s 
dy COO 
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"ato πολιτείᾳ, τὴν δὲ ἐν φωνῇ: ἢ “μὲν οὖν ἐν φωνῇ 
ὁμολογία καὶ ἐπὶ vOv ἐξουσιῶν “ίνεταις. ἢν». μόνην, 
φησὶν, ὁμολογίαν ἡγοῦνται. εἶναι οἱ πολλοὶ, «οὐχ v ὑγιῶς, 
δύνανται δὲ ταύτην τὴν δμιολογίαν. x χαὶ οἱ ἱποκριταὶ 

δὑμολογεῖν.. "ἀλλ οὐδ᾽ εὐρεϑήσεται οὗτος ὃ “λόγος; χα 
ϑολικῶς εἰρημένος, οὗ γὰρ, πάντες οἱ σωζόμενοι. ὥὧμο- 

ολόγησαν. τὴν διὰ τῆς φωνῆς ὁμολογίαν καὶ ἐξῆλθον, 
E. ὧν Πατϑαῖος, Φίλιππος, Θωμᾶς, “Τευὶς καὶ ἂλ- 

' Aot πολλοί. χαὶ ἔστιν 5 διὰ τῆς φωνῆς ὁμολογία 
1000 καϑολικὴ, ἀλλὰ pire. χαϑολικὴ δὲ ἣν νῦν λές: 
ye τὴν ἐν ἔργοις, χαὶ πράξεσι ,χαταλλήλοις τῆς. εἰς 

αὐτὸν. πίστεως. ἕπεται δὲ ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ. χαὶ 
4 μερίκὴ ἢ ἐπὶ τῶν. ἐξουσιῶν, ἐὰν δέῃ. καὶ, ὃ. λόγος 
«αἱρῇ, ὁμολογήσει γὰρ. οὗτος χαὶ τῇ φωνῇ "lec 

iszgoopobojana πρότερον “τῇ διάϑέσει. i) 

y 74. Kol καλῶς ἐπὶ μὲν τῶν ᾿δμολογούντων P. 
«ἂν ἐμοὶ" εἶπεν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀρνουμένων τὸ ἐμὲ 596. 
προσέϑηκεν. οὗτοι γὰρ. κἂν τῇ φωνῇ ὁμολογήσωσινθοιι. 
αὐτὸν, ἀρνοῦνται αὑτὸν τῇ πράξει. μὴ δμολογοῦντες, 

φϑμόνοι δ᾽ ἐν. αὐτῷ δμολογοῦσιν οἵ ἐν τῇ κατ' αὐτὸν" 
ὁμολογίᾳ. καὶ πράξει βιοῦντες, ἐν οἷς καὶ αὐτὸς δμόολο- 
γεῖ ἐνειληκιμένος αὐτοὺς καὶ ἐχόμενος ὑπὸ τούτων, 
διόπερ «ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν. ὀὐδέποτε δύγαται". ἢ). 

᾿ἀρνοῦνται δὲ αὐτὸν 0L μὴ. ὄντες ἐν αὐτῷ, οὐ γὰρ 
2δεἶπεν, asc ἀρνήσηται. ἐν ἐμοὶ", ἀλλ᾽ «ἐμέν ὃ οὐδεὶς. 
qp ποτε ὧν dv αὐτῷ ἀρνεῖται αὐτόν. τὸ δὲ αἔμε- 
προσϑεν᾽ τῶν ἀνθρώπων" καὶ τῶν σωζομένων. καὶ 
τῶν ἐθνικῶν, δὲ ὁμοίως παρ᾽ οἷς μιὲν καὶ τῇ 7t0Àt- 

“τείᾳ, παρ᾿ οἷς δὲ καὶ τῇ φωνῇ. “διόπερ ἀρνήσασϑιαι 
αὐτὸν οὐδέποτε δύνανται, ἀργοῦνται δὲ. αὐτὸν οἵ μὴ 

ἷ ὄντες ἐν αὐτῷ. | eges 

ὁ. 75. Ταῦτα ̓  μὲν δ Ἡρακλέων, καὶ τὰ μὲν 
ἄλλω φαίνεται δμοδοξεῖν ἡμῖν κατὰ τὴν περ ιοδὴν 

s) 2 Timoth. 2, 18... E: 
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ταύτην; ἐκεῖνο δὲ oix ἐπέστηδεν. Urt εἶ «καὶ μὴ πρά- 

Ee opi καὶ τῷ, βίῳ ὡμολόγησαν τὸν Χριστὸν 

ἔρσιροσθεν «τῶν ἀνθρώπων", τὸ μέντοι" κατὰ φωνὴν. 

'διολογεῖν ἐν δικαστηρίοις καὶ μέχοι θανάτου βασα- 

δγνιζομένους μὴ: ἀρνεῖσϑαι no διαθέσεως πεπιστευκέ:. 

vat φαίνονται; διάϑεσις δὲ δμολογουμένη “καὶ μάλι- 

στὰ d μηδὲ ϑανάτῳ τρεπομένη ὑφ᾽ "ἕνα πάντων. τῶν 

παθῶν ἃ δὴ διὰ τῆς σωματικῆς ἐπιϑυμίας “ἐγεννᾶτο 

τἀποχοπὴν ποιεῖται" ἔστι γὰρ ὡς ἔπος. εἰπεῖν ἐπὶ 

1070.5 τοῦ. βίου ἀϑρύα κατὰ τὴν πρᾶξιν. μετάνοια καὶ! 

ἃληϑὴς εἰς Xi οιστὸν͵ ὁμολογία ἐπιμαρνυρούσης τῆς 

φωνῆι". εἰ, δὲ «τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς" : ἐν ἡμῖν 

quepvvptt, πῶς; ἔτι ὑποχριταὶ οὕς puni quovn: ge g- 

τύθεϊν εἴρηχεν i δοϑήσεται δέ τισιν £d συμφέρῃ ἅπο- : 

15λογήσασϑαι,. «γνῶ "διά τὲ τῆς. μαρτυρίας διά" τε τῆς. 

μολογίας ὠφελῶνται Ot. παντὲς, , ἰσχυροποιούμεγοι 

[o qv οἱ κατ᾿ ἐχχλησίαν, ϑαυμάζοντες δὲ καὶ ἐϊς πίστιν 

Ba ὑπαγόμενοι ot ἐξ ἐϑγῶν τὴν σωτηρίαν πολυπραγμο- 

- γήσαντες, οἱ λοιποὶ. δὲ ὑπ  ἐχπλήξεως χατεχομεένοι. fs 

20555568576. Ὥστε τὸ διμολογεῖν᾽ ἐκ παντὸς δεῖ; quo | 

-ἢμῖν γὰρ, ἀπολογεῖσθαι. δὲ οὐκ ἐκ 'παντὺς;" οὐ γὰρ. 

υχαὶ τοῦτο ἐφ᾽ ἡμῖν. (δ᾽ δὲ ὑπομείνας εἰς “ἐέλος οὗ-- 

Aoc σωθήσεται" *)* ἐπεὶ τίς: οὐχ ἂν τῶν εὖ. φρονούν- 

«τὼν βασιλεύειν ἐν ϑεῷ,, ἀλλ οὐ δουλεύειν ἕλοιτο; 

25. .ϑεὸν᾽ οὖν óptoXoyotot^ τινὲς εἰδέναι". χατὰ τὸν 

ἀπόστολον, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυχτοὶ ὄντες 

ἱκαὶ “ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν. ἀδόκι-- 

P.uor* 5), οἱ δὲ χἂν τοῦτο, μόνον δμολογήσωσιν ἕν 

-916 τι. κατεπράξαντο ἐπὶ τέλει. ἔργον ᾿ἀγαϑόγ.". ἔρεκεν - 

Sylb.obv τὸ μαρτύριον ἀποκάϑαρσις tret ἀἁμαρτμῦν pera 

δόξης. αὐτίκα ὃ ποιμήν φησιν», εἐχφεύξεσϑε τὴν. évég- P. | 

γειαν τοῦ ἀγρίου. ϑηρίου, ἐὰν ἢ καρδία ὑμῶν γένη- 597. 

ται χαϑαρὰ, καὶ, ἄμωμος. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 0 κύ-Ροιις 

-M Matth. 24, 13. pd Tit. ἢ] (Ὁ. .818« 
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Quo6, . E ἐξῃτήσατο ὑμᾶς 0 σατανᾶς", λέγει, σιγνιάσαι, 
ἐγὼ δὲ παρῃτησάμην᾽ πος 

Sr. -JMóvoc . τοίνυν ὃ κύριος. διὰ τὴν τῶν 

ἐπιβουλευόντων αὐτῷ ἀνϑρώπων καὶ τὴν τῶν ἀπίστων 

Sd tox gau, ad ἔπιεν τὸ ποτήριον" ἘΠ} Or μιμούμε- 

I- wot οἱ ἀπόστολοι ὡς ἂν τῷ ὄντι γνωστιχοὶ xol τέ- 

| λειοι ὑπὲρ τῶν ἐκκλησιῶν. ἃς ἔπηξαν ἔπαϑον. οὕτως 

| οὖν. χαὶ οἱ. xov ἴχνος τὸ ἀποστολικὸν πορευόμενοι 

pu γνωστικοὶ ἀναμάρτητοί ye εἶναι ὀφείλουσι καὶ δι 

τράγάπην τὴν πρὸς τὸν Rt ἀγαπᾶν καὶ τὸν πλη- 

σίον, ἵν εἰ καλοίη περίστασις ὑπὲρ ἐκκλησίας ἀσκαν- 

E τὰς ϑλίψεις ὑπομένοντες * πὸ ποτήριον 

πίωσιν" - ὅσοι δὲ ἔργῳ uy παρὰ τὸν βίον, λόγῳ. 

δὲ͵ ἐν δικαστηρίῳ μαρτυροῦσι κἂν ἐλπίδα ἐκδεχόμενοι 

Eg φόβον ὑφορῴμενοι βελτίους οὔτοι τῶν στόματι 

μόνον. ὁμολογούντων. τὴν σωτηρίαν, ἀλλ εἰ xod c 

ὑπερβαίη τις ἐπὶ τὴν ἀγάπην τῷ. ὄντι μακάριος οὗτος 

καὶ γνήσιος. μάρτυς τελείως ὁμολογήσας, xci ταῖς &v- . 

τολαῖς καὶ τῷ ϑεῷ διὰ τοῦ κυρίου,- ὃν ἀγαπήσας 

"ρἀδελφὸν ἐγνώρισεν ὕλον ἑαυτὺν ἐπιδοὺς διὰ. τὸν ϑεὸν 

οἷον παρακαταϑήκην “εὐγνωμόνως xol ἀγαπητιχῶς 

ἀποδιδοὺς τὸν ἀπαιτούμενον ἀρβββοπόν: ᾿ 
“τε 

y Y y t Cap. X. 

P 38. "Ἐπὰν δ᾽ ἔμπαλιν εἴπῃ, «Ὅταν διώκω- 

2501». ὑμᾶς ἐν T. πόλει ταύτῃ, φεύγετε, εἷς τὴν ἀλ- 

Av": As T οὐχ ὡς κακὸν τὸ διώχεσθϑαι παραινεῖ 

? φεύγειν. οὐδ ὡς ϑάνατον φοβουμένους διὰ φυγῆς 

over προστάττει τοῦτον, βούλεται δὲ ἡμᾶς μη- 

dev: αἰτίους μηδὲ συναιτίους : xdxoU τινὸς γίνεσθαι 

δὐσφίσιν τε αὐτοῖξ,. πρὺς δὲ χοὶ τῶ διώκοντι καὶ τῷ 
ἀναιρόῦντι, τρόπον γάρ τινὰ προσαγγέλλει ἑαυτὸν 

*) Luc. 22, 31 sq. 55) Matth, 20, 22. *^*) Ibid, 
10, 23. 
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'περιίστασϑαι, ὃ δὲ ἐφ ον Ὁ, τολμηρὺς xal énpoxt- 
δυγος. 

a 19. Εἰ δὲ ὃ ἀναιρῶν ͵ ̓ ἄνϑρωπον ϑεοῦ" εἰς 
ϑεὸν ἁμαρτάνε εἰ καὶ τοῦ ἀποκτιννύντος αὐτὸν ἔνοχος 

δχαϑίσταται δ ἑαυτὸν προσάγων τῷ δικαστηρίῳ" οὖ: 
τος δ᾽ ἂν εἴη ὃ μὴ περιστελλόμενος. τὸν διωγμὸν ἁλώ- 
σιμον διὰ ϑράσος παρέχων ἑαυτὸν, οὗτός ἐστι τὸ Ῥ. 

ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ ὃ συνεργὸς γιμύμενος τῇ τοῦ διώκογν-ὕ98, 

τος πονηρίᾳ, εἰ δὲ καὶ. προσερεϑίζοι, τέλεον. αἴτιος, Pott. 

τορέκκαλούμεν ος τὸ ϑηρίον. ὡς Ó αὕτως xüv αἰτίαν 

μάχης “παράσχῃ τινὰ ἢ ζημίας ἢ δίκης - ἢ ἔχϑρας 
ἀφορμὴν ἐγέννησε διωγμοῦ. διὰ τρῦτ' οὖν “μηδενὸς | 

ἀντέχεσθαι. τῶν ἐν τῷ βίῳ προστέτακται ἡμῖν, ἀλλὰ " 

καὶ «τῷ αἴροντε τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα προσϑδὶ- | 

150óvat" 8). : οὐχ Tra ἀπροσπαϑεῖς διαμένωμεν μόνον, 2 

E 

ἀλλ᾽ ὡς t ̓ἀντιποιούμεν 0t τοὺς ̓ ἐπιδικαζομένοὺς p 

ἑαυτοὺς ^ γριαίνομεν xoi δι᾽ ἡμῶν ἐπὶ τὴν τοῦ ὀγό- 

ματος CMS T βλασφημίαν, 
ν e 

: Cap. XL. rae" | 

20. $480. Ναί φασιν, 8 κήδεται ὑμῶν ὃ ϑεὸς, τί | 
δήποτε διώκεσϑε. χαὶ φογεύεσϑε} jj αὐτὸς ὑμᾶς "εἷς τοῦτο | 
ἐχδίδωσιν:; ἡμεῖς δὲ 027 . οὕτως ὑπολαμβάνομεν. τοῖς 
περιστατιχοῖς περιπίπτειν ἡμᾶς τὸν χύριον βουληθῆναι, | 
ἀλλὰ προφητιχῶς τὰ συμβήσεσθαι μέλλοντα προειρη- — — 

25xévot, ὡς διὰ τὸ ὄνομα ᾿αὐτοῦ διωχϑησόμεϑα, φο- 
γευϑησόμεθα, ἀγασκινδυλευϑησόμιεϑα. ὥστ᾽ οὐ διώ- 
κεσϑαι ἠϑέλησεν ἡμᾶς, ἀλλ ἃ πεισύμεϑα προεμήνυ-- "^" 
otv διὰ τῆς τοῦ συμβήσεσϑαι ποοσγορεύσεως εἰς, - 
καρτερίαν γυμνασίας. ἢ τὴν κληθονδμίαν ἐπηγγείλι €T0. Ἢ 

βοχαΐί το οὐ μόνοι, ἀλλὰ «μετὰ πολλιῶν κολαζόμεϑα.. 

dX ἐχεῖνοι, φασὶ, κακοῦργοι ἐνγχόνουερα “δικαίως 

ὑπίσχουσι τὴν τιμωρίαν. . 

——————— - . 
Ἢ - 

?) Luc. 6, 29. 
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e$ 81. "xovreg οὖν μαρτυροῦσιν ἡμῖν. τὴν óc 
αἰ οὀνὴην τοῖς διὰ δικαιοσύνην. ἀδίκως κολαζομένοις, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἄδικον" τοῦ δικαστοῦ τῆς ,ngovoíag 

| ἅπτεται, δεῖ γὰρ κύριον εἴναϊ τὸν κριτὴν τῆς ἑαυτοῦ 
ὄγνώμης, μὴ γευροσπαστούμενον. ἀψύχων ped ̓ ὀργά- 
γὼν ἀφορμὰς ἴσως. μόνον παρὰ τῆς ἔξωθεν. -αἰπίας. 
"λαμβάνοντα. δοκιμάζεται γοῦν ἐν ᾧ χρένεξε. καθάπερ | 
tol. ἡμεῖς κατὰ τὲ τὴ» τῶν αἱρετῶν ἐκλογὴν. κατα TE 
τὴν ὑπομονὴν. κἂν μὴ. ἀδικῶμεν, ἀλλ ὡς, ᾿ ἀδικοῦσιν: - 

: “θήμῖν, ὃ δικαστὴς ἀφορᾷ, οὐ γὰρ οἶδεν. τὰ ux) "ἡμᾶς 
οριοῦδὲ θέλει μαϑεῖν," προλήψει δὲ συγαπάγεται χεγῇ, 
110010 . καὶ κρίνεται. διώκουσι τοίνυν ἡμᾶς οὐχ, ἀδίκους 

«εἶναι. νκαταλαβόντες,. ἀλλ αὐτῷ μόνῳ τῷ Xeon 
oc εἶναι τὸν βίον ἀδικεῖν ὑπολεμιβάνοντες ἀὐτούς 

1576 οὕτω πολιτευομέγους καὶ τοὺς ἄλλους τὸν bye 
αἱρεῖσθαι. βίον. προστρεπομένους. ἥ 

δ, 82. ΖΦιὰ τί δὲ οὐ βοηϑεῖσϑε διωχόμενο i; P. 
φασί. LU γὰρ καὶ ἀδικούμεϑα, ὡς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺξῦθ9. 
ϑανάτῳ ἀπολυόμενοι “πρὸς τὸν κύριον 'καὶ καϑάπερθοιι. 

Ὡοἡλικίας᾽ μεταβολὴν, οὕτω δὲ. καὶ βίου ἐναλλαγὴν v ὑπὸ: , 
Μἐένοντες Σ᾽ εἰ 0i εὖ φρονοῖμεν χάριν᾽ εἰσόμεθα "τοῖς - 
“τὴν ἀφορμὴν" τῆς. ταχείας ἀποδημίας παρεσχημένοις, 
& o ἀγάπην μαρτυροῖμεν, εἰ δὲ t), φαῦλοί τιγὲς 
ἄνδρες. ἐἶναι τοῖς πολλοῖς ἐδοκοῦμεν ἡμεῖς. εἰ ἢδε- 

2500v. δὲ xai αὐτοὶ τὴν ἀλήϑειαν, πάντες μὲν ὃν ἐπε- 
ae τῇ ὁδῷ, ἐχλόγὴ δὲ οὐχ΄ ἂν ἤν. ἀλλὰ γὰρ ἢ 
ἡμετέρα πίδτις, «Uc οὖσα «τοῦ κόσμου" MN 

ἐλέγχει τὴν. ἀπιστίαν. ἐμὲ μὲν͵ γὰρ γυτός τε καὶ 
Πέλητος. ἀποκτείγειεν pv Y ἂν, βλάψειεν δ᾽ ἂν οὐδ’ 
ϑοῦπως τι οὖν" 00 γὰρ ouod UMTMEVE εἶναι τὸ ἀμέεινὸν 
πρὸς τοῦ χείρονὸς βλάπτεσϑαι. ὥστε ϑαρροῦντα 
ἡμῶν" ἕχαστὸν λέγειν" «πύριος ἐμοὶ βοηϑὅς,. οὐ φο- 
βηϑήσομαι τί ποιήσει μοὶ weed 9?*)* δικαίων. 

ε 

"hs 

*) Matth. 5,14. 55) Psalm. 118, 6. 
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“γὰρ ψυχαὶ ἐν χειρὶ θεοῦ, Ὁ xal οὐ «ιὴ trist ὁ αὐτῶν 
Tiepac ovi : δ διὸ: 

EN ͵ gx & ^E 

556 EC EISE: foe Ic SEE - 

abes jin rotes XI S d 

 domodoga 83: Βασιλείδης o: ELLE εἰχοστῷ τοίτῳ" τῶν 

eh τικῶν περὶ τῶν χατὰ τὸ" μαρτύριον. ̓ χολαζομέ- 

OPovoy* «αὐταῖς λέξεσι τάδε". φησί" Ὁ εἰρημὶ yop τὸ; δπό- 

217 σδὺ ὑπὸπίατουσι ταῖς λεγομέγαϊς" ϑλίψεσιν᾽ ἤτοι ἧ- 

Sylb: squgptrad itc ἐν ἄλλοις. λανϑάγοντες πταίσμασιν “εἷς 

- doUTO ᾿ἄγονται" τὸ ἀγαϑὸν: ̓ χϑηδτότητι. τὸῦ᾽ περιάγον- P. : 

107067 ἄλλα δ" ἄλλων ὑντὼς. ἐγχαλούμενον ἡ «γὼ μὴ 606600. 

'χοϊδϑύχοι ἐπὶ χακοῖς διμιολογουμένοις" πόϑωσδι," υχιηδέροιις 

“οϊδοδούμενοι. ὡς δ᾽ μοιχὸς ἢ δ᾽ φονεὺς, ἄλλ᾽ ὅτι Χρε.- : 

οὐϊαγοὶ᾽ πεφυκότες, ὅπερ «αὐτοὺς ᾿παρηγοθῆσει quoe 1 

πάσχειν. δοχεῖν, xàv LU ἡμαρτῆχὶὰς δ᾽ ὅλως τις en 

1510 παϑεῖν γένηται σπάνιον pev, XX οὐδὲ οὗτος *UT 

4 ἐπιβουλὴν. δυνάμεώς τι “πείσεται, ἀλλὰ. πείσεται Ὡς 

: οὐδτωσχε χαὶ τὸ γήπιον 10. δοκοῦν. οὐχ ἡμαρτηκέναι" $ ; 

^io αὖ 84... SEG vao[tàs -. πάλιν. ἐπιφέρει". ; «ὡς, D 

i τὸ. PROV ot , ngonte gri xe ἢ ἐνεργῶς. auus οὐχ, 

"οἡμαρτηκὸς. οὐδὲν ἐν ἑαυτῷ. τῷ «δὲ τὸ. ἁμαρτῆσαι. 

ἔχον, ἐπὰν ὑποβληϑ ἢ τῷ παϑεῖν. ̓εὐεργετεῖταί τε; πολ-- 

"λὰ κερδαῖνον, δύσκολα K οὑτωσὶ. δὴ xüv τέλειος ̓ μηδὲν 

ἡμαρτηκὼς ἔργῳ τύχῃ ; πάσχῃ, δὲ καὶ, πάϑῃ;. ταὐτὸ Ἷ 

ἔπαϑεν, ἐμφερῶς" τῷ ψγηπίῳ;" j ἔχων Kur en. "ἑαυτῷ τὸ 

φοδιιαρτητιχὸν, ἀφορμὴν δὲ “πρὸς τὸ ἡμαρτηκέναι, μὴ 

λαβῶν. οὐχ ἡμιάρτανεν. dor. οὐχ αὑτῷ «τὺ. μὴ. 'ἅμαρ- 

τῆσαι λογιστέον. ὡς γὰρ. δ, μοιχεῦσαι uy uot óc 

ὅστι κἂν τοῦ μιοιχεῦσαι μὴ, ἐπιτύχῃ». “καὶ, ὃ. ποιῆπαί. Ἢ 

φόνον ϑέλων ἀνδροφόνος ἐστὶ κἂν io «δύνηται, qd 

βθγεῦσαι, οὑτωσὶ δὲ καὶ τὸν ἀχαμάρτητον ὁ Ov: λέγω. dày ! 

ἴδω πάσχοντα κἂν μηδὲν ἤ κακὴν ᾿'πεπθαγὼς" 'καχὸν 

ἐρῶ, τὴ ϑέλειν ἁμαρτάνειν. πάντ ἐρῶ .γὰρ. μᾶλλον 

ἢ κακὸν τὸ ποονοοῦν ἐοιῦ΄. 

δὴ NS 8,21 
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$e. 855: JEi9* ὑποβὰς. χαὶ περὶ τοῦ κυρίου ἄντι- 
"ve. ὡς. “περὶ. ἀνθρώπου. λέγει" «ἐὰν. μέντοι. παραλι- 
7L: τοὔτους ἅπαντας τυὺς λόγους ἔλθῃς ἐπὶ τὸ Óvo- 

ωπεῖν que. διὰ προσώπων τινῶν; εἶ «τύχοι, λέγων, ὃ 
δδεῖνα΄ οὖν. “ἥμαρτεν, ἐπαϑὲν γὰρ ὃ δεῖνα, “ἐὰν μὲν 
ἐπιτρέπῃς. ἐρῶ, ovy. ἥμαρτεν μὲν, Onoróg τὲ ἣν τῷ 

y: πάσχοντε. ano, E μέντοι σφοδρότερον ἐκβιάσαιο τὸν 
λόγον, ἐρῶ, ἄνθρωπον. ὄντι ἂν ιὑγομάσῃς ἄνϑρω- 
τον eut y δίκαιον δὲ τὸν ϑεόν. «παϑαρὸς γὰρ 0U- 

40085", ᾿ὥσπέρ εἶπέ τις, ἀπὸ ῥύπου" ἢ). ἀλλὰ τῷ 
βασιλείδῃ, LE ὑπόϑεσις ᾿“προαμαρτήσασάν. φησι τὴν à 
ψυχὴν. ἐγ. ἑτέρῳ. βίῳ τὴν κόλασιν ὑπομένειν ἐνταῦ- 
θα, τὴν μὲν. ἐκλεκτὴν ἐπιτίμως διὰ μαρτυρίου. " v 

᾿ ἄλλην: δὲ καϑαιρομένην οἰκείᾳ κολάσει... καὶ πῶς 
- 1570010 ἀληϑὲς. ἐφ᾿ ἡμῖν κειμένου. τοῦ ὁμολογῆσαι χαὶ 
- τ κολασϑῆναι ἢ μή; λύεται γὰρ ἐπὶ τοῦ ᾿ἀρνησομένου Ρ. 

ἡ. κατὰ; τὸν “Βασιλείδην πρόνοια... 601. 
oov» 86. ᾿ἘΕρῶ.. τοίνυν αὑτὸν ἐπὶ. τοῦ κρατηϑέν-Ῥοιι, 

τὸς μολογητοῦ, πότερον μαρτυρήσει καὶ κολασϑή-. 
᾿ 900&f0t.  καδὰ τὴν πρόνοιαν ἢ οὔ. ἀρνούμενος yào 0U 

κολασϑήσεται. οἱ εἰ δὲ xol τῆς ἀποβάσεως καὶ τοῦ 
"ἰὴ δεῖν κολασϑῆναι τοῦτον φήσει τὴν ἀπώλειαν τῶν 
ἀργησομένων' ἐκ προνοίας ἄκων προσμαρτυρήσει. πῶς 
δὲ. ἔτι κισϑὺς ὃ ἐνδοξότατος - ἐν οὐρανῷ ᾿ἀπόκειται 

2510. μαρτυρήσάντευ διὰ τὸ μαρτυρῆσαι; εἶ δὲ τῶν à- 

τἰμαρτητικὸν οὔκ- εἴασεν 3j πρόναια ἐπὶ τὸ ἁμαρτεῖν 
sod), ἄδικος γίνεται καὶ ἄμφω, καὶ τὸν διὰ δι- 

Καιοσύνην. εἰς χόλασιν. ἑλκόμενον μὴ, ῥυομένη ̓  xoi 
τὸν. ἀδικεῖν ἐθελήσαντα θυσαμένη , τοῦ μὲν ποιήσαν- 

30r0c or ὧν ἐβουλήϑη, τῆς δὲ κωλυσάσης τὸ ἔργον 
τ χαὶ μὴ »δικαίως περίέποντος τὸν ἁμαρτητικόν. 

$e 87, dog. δὲ οὐκ ᾿ἄϑεος ϑειάζων μὲν τὸν 
διάβολον, ἄνϑρωπον δὲ ἁμαρτητιχὸν τολμήσας εἰπεῖν 
τὸν κύριον; πειράζων. γὰρ ὃ διάβολος εἰδὼς μὲν ὑ 

- *) fob, 14, 4. j 
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ἐσμεν, οὐκ εἰδὼς δὲ εἰ ὑπομενοῦμεν; ἀλλὰ  ἃποσεῖσαι 

τῆς στίστεως ἡμᾶς βουλόμενος xol ὑπάγεσθαι ἑαυτῷ 

πειράζει, ὕπερ καὶ μόγον᾽ ἐπιτέτραπται αὐτῷ διά τε 

τὸ ἡμᾶς ἐξ ξαυτῶν σώζεσϑαι “δεῖν ἀφορμὰς παρὰ 

Sic ἐντολῆς εἰληφότας διά τε τὸν Xe TUL0 vL OY τοῦ. 

πειράσαντος καὶ ἀποτυχύντος διά, τὲ τὴν ᾿σχυροποίη-- ; 

σιν τῶν κατὰ τὴν ἐκκλησίαν Ou ve τὴν συνείδησιν 

τῶν ϑαυμασάντων τὴν ὑπομονήν: e δὲ τὸ. μαρτύ- 

ριον ἀνταπόδοσις διὰ χολάσεως καὶ; ἢ πίστις καὶ ἢ 

᾿αρδιδασχαλία δὲ ἃς τὸ μαρτύριον; συνεργοὶ ἄρα αὑταλ  — 

κολάσεως ᾿ἢ τίς ἂν ἄλλη μείζων ἀπέμφασις γένοιτο; 

ἀλλὰ πρὸς μὲν τὰ δόγματα ἐκεῖναν. εἶ μιετενσιυματοῦς. 

ται ἣ ψυχὴ καὶ περὶ τοῦ διαβόλοδ: κατὰ τοὺς. οἷ- 

χείους λεχϑήσεται καιροὺς, “νυνὶ dé» τοῖς. εἰρημένοις 

τόκαὶ ταῦτα προσϑῶμεν ποῦ" ἔτι vj πίστις κατὰ ἄντα: 

. πύδοσιν τῶν προημαρτημένων τοῦ “μαρτυρίου γινο- 

μένου, ποῦ δὲ 4 ἀγάπη: ἣ πρὸς rov ϑεὸν διὰ τὴν 
ἀλήϑειαν διωκομένη καὶ ὑπομένουσα, "ποῦ δὲ ἔπαινος. 

ὁμολογήσαντος ἢ ψόνος ἀρνησαμένουν" εἰς τί "δὲ “ἔτι 
, M ἐς un N I - bo F 

20ygrjottun ἢ πολιτεία 1j 09) τὸ γεχρῶσαι τὰς ἐπιϑύϑο. 

μίας καὶ μηδὲν τῶν κτισμάτων μισεῖν... Ὁ AT 

δ. 88... Εἰ δὲ ὡς αὐτός φησιν ὃ Βασιλείδης ἕν 
3 - - f € - € - 

μέρος ἐκ τοῦ λεγομένου ϑελήματος TOU ϑεοῦ wrttt- 
, - 

λήφαμεν, τὸ ἠγαπηκέναι ἅπαντα ὅτι λόγον ἀποσώ- 

φόζουσι πρὸς τὸ πᾶν ἅπαντα, ἕτερον δὲ τὸ ᾿'μηδενὸς P. 
᾿ - ^ , 

ἐπιϑυμεῖν, καὶ τρίτον, μισεῖν μηδὲ ἕν, θελήματι. 00602. 

θεοῦ xol κολάσεις ἔσονται" ὅπερ ἀσεβὲς évvosiy.Pott. . 
27: ^ c / ] / » Ll ^ » Q2) 

οὔτε γὰρ ὃ κύριος ϑελήματε ἕπαϑεν τοῦ πατρὸς οὐϑ 
- M , 

oí διωχόμενοι βουλήσει τοῦ ϑεοῦ διώκονται, ἐπεὶ. 
NT XN 7 » / Y hr N N Mx 

ϑοδυεῖν θάτερον ἢ καλόν τι ἔσται διωγμὸς διὰ viv. 
, - - - 

βούλησιν τοῦ ϑεοῦ, ἢ ἀϑῷοι οἱ διατιϑέντες καὶ ϑλί-. 

βοντες. ἀλλὰ μὴν οὐδὲν ἄνευ ϑελήματος τοῦ xvglóv 

τῶν ὕλων. λείπεται. δὴ συντόμως φάναι 'τὰ τοιαῦτα . 

συμβαίνειν μὴ κωλύσαντος τοῦ ϑεοῦ, τοῦτο γὰρ μό- — 

3$vov σιήζει καὶ τὴν πρόνοιαν χαὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ - 

ϑεοῦ. 
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ig 389v TTA 'τὸ" "ἐνεργεῖν. τοίνυν. αὐτὸν τὰς SAL. 
P^ οἴεσθαι, "χρὴ, μὴ γὰρ & τοῦτο ἐννοεῖν; ἀλλὰ 

ὅς καταχρῆσϑοϊ. τεῦ εἰς καλὸν τοῖς τῶν ἐναντίων τολμή- 
πόμασμν " χαϑελῶ: γοῦν" φησὶ τὸν ,Τοῖχον καὶ ἕσται, εἰς 
P. καταπάτημα ety. παιδευτικῆς "τέχνης τῆς τοιάδε αὖ- 
| 218. ic. οὔσης - προνοίας. ἐπὶ ue τῶν «ἄλλων. διὰ τὰς 
| Sylb. "οἰκείας ἑκάστου ἁμαρτίας, ἐπὶ δὲ τοῦ κυρίου καὶ 

τῶν ἀποστόλων διὰ τὰς ἡμῶν. αὐτίχα ὃ ϑεῖος ἀπό- 

|. Δθστόλος" «Τοῦτο yáo don πὸ; Sd τοῦ ϑεοῦ" ; 
φησὶν, ὃ ἁγιασμὸς ὑμῶν ᾿ἀπέχεσϑαι ὃ ὑμᾶς. ἀπὸ τῆς 
πορείας. εἰδέναι" ἕκμαστονν ὅμῶν 49 ἑαυτοῦ 'σχεῦος"" 
κτἄσθαι" 2v: ἁγιασμῷ" καὶ “τιμῇ κἢν ἐν prm ent- 
᾿ϑυμίας xaJ reo "xal τὰ" EA "vd. T εἰδότα τὸν 

᾿δχύριον, τὸ tU) ὑπερβαίνειν. καὶ πλε eorexretv ἐν. τῷ 
; πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ "διότι; ἔκδικος. ὃ κύριος 
περὶ πάντων τούτων καϑιὼς καὶ πϑοείπομεν ὑμῖν καὶ 
διεμαρτυράμεϑα, 00. γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὃ ϑεὸς ἐπὶ 
ἀκαϑαρσίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν ἁγιασμῷ." τοιγαροῦν 0 ἀϑετῶν 

3000x. ̓ἄνϑρωπον ἀϑετεῖ, ἀλλὰ τὸν ϑεὸν «τὸν xci δόντα 

τὸν πγεῦμα αὑτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς HA διὰ τοῦτο 
sb τὸν: ̓ ἁγιασμὸν ἡμῶν οὐκ ἐκωλύϑη. nasty ὃ 9 κύριός. 

21$..90. Εἰ τοίνυν ἀπολογούμενός: τις αὐτῶν. λέ. 
qr WM Tct μὲν τὸν" μάρτυρα, διὰ τὰς πρὸ τῆσδε 

Ὡδτῆς ἐνσωματώσεως ἁμαρτίας, τὸν "καρπὸν. δὲ πῆς. κα- 
τὰ τόνδε OY. βίον πολιτείας." αὖϑις. ᾿'ἀπολήψεσϑαι, 

z E 'χωλύειν τοὺς» ̓“ἐνεργοῦντας πεπεῖσϑαι προσῆκεν, r 

jn. 

οὕτω" γὰρ: διατετάχϑαι, τὴν διοίκηδων, πευσύμεθα. αὐτὸς 
τοῦ" εἶ, &e προνοίας, γίνεται" 5 ἀνταπόδοσις. εἶ μὲν 
γὰρ μὴ εἴη" τῆς ϑείας διοικήσεως" οἴχεται. οἴκονο-- 

βϑομία τῶν καϑαρσίων. καὶ πέπειυκεν" δ) ὑπόϑεσις αὖ- 
τοῖς; εἰ δὲ ἐκ “προνοίας τὰ καϑάρσια᾽ ἐκ προνοίας καὶ 
ci. κολάσεις.. UE ergóvotu δὲ. él xai ὁπὸ τοῦ ἄρχοντος, 

[Ὧν ὡς" φάναι; κιγεῖσϑαι ἄρχεται, ji οὐλὴ ἐγκατεσπάρη ταῖς͵ 

οὐσίαις σὺν καὶ τῇ τῶν οὐσιῶν γενέσει. πρὸς τοῦ τῶν 

5) Iesai. 5, 5. e) "Thessal, 4, 335 8: 

Clement, lex, vol. II, Ee 

Fa 
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^ ὅλων -ϑεοῦ. v; οὕτὼς ἐχόντων «ἀνάγκη ὑμολογεῖν αὖ-- 

“τοὺς ἢ τὴν. κόλασιν ἢ εἶναι ἄδικον «καὶ ᾿δικαιοπρα- 
qotow οἱ καταδικάζοντες καὶ, utro rec. τοὺς -μάρτυ-- P.3 

ρας; ἢ ex ϑελήματος ἐνεργεῖσθαι τοῦ: ϑὲοῦ. καὶ 7076603. 

δὐιωχμούς..- οὐκέτι. οὖν ὃ «πόνος xi. ὃ φόβος. encPott, - 

αὐτοὶ. λέγουσιν ἐπισυμβαίνει. τοῖς σίράγμασιν ὡς δ΄ 
rr. ee Pa. ; : / Y. ^ d ν 

Ἰὸς τῷ σιδήρῳ, ἀλλ ἐκ βουλήσεως ἰδίας -πρόσέρχεται: 

43$ 0033 X0 x3: τ. "ἃ PO 

Y - Na. teer di 
v e o6: 

VEYRSS &* «8 , κε 
c 

105755. 91... Καὶ “περὶ: μὲν: τούτων. πολὺς “ὃ λόγος 

Door ἐν. ὡστέρῳ, “σκοπεῖν ᾿ἀποκχοίσεται, κατὰ xev 
διαλαμβάνουσιν, : ObaAeitivoc δὲ, ἔν qui op. κατὰ 

λέξιν. γράφει" wr ἀρχῆς. ἀϑάνατοί ἔστε. καὶ aéxva. : 

ζωῆς ἐστὲ "αἰωνίας, καὶ τὸν ϑάνατον ἠϑέλετε μερί- 

«ὁσασϑαι εἷς ἑαυτοὺς ἵνα δαπανήσητε. αὐτὸν" καὶ ἄνα- 

'λώσητε καὶ ἀποθάνῃ 0 ϑάνατος ἐν ὑμῖν καὶ δὲ ὑμῶν. 

ὅταν γὰρ τὸν μὲν κόσμον Mire, ὑμεῖς. δὲ μὴ κατά- 
λύησϑε; πυριεύετε τῆς κτίσεως “καὶ τῆς φϑορᾶς ἁπάσης es 
φύσει γὰρ σάαξόμενον γένος ᾽υποτίϑεται και αῦτος. énqiec 

200óic τῷ Βασιλείδῃ, ἄνωθεν. δὲ ἡμῖν. δεῦρο τοῦτο «δὴ 
τὸ διάφορον γένος. ἐπὶ τὴν. τοῦ ϑανάτου χαϑαίρεσιν - 
jue, ϑανάτου δὲ γένεσιν ἔργον εἶναι τοῦ. χείσαντος | 

τὸν χόσμον. « διὸν καὶ τὴν. γραφὴν ἐκείνην. οὕτως dx-- 
δέγεται, ᾿ οὐδεὶς ὄψεται τὸ πρόσωπον τοῦ ϑεοῦ καὶ 

γοζήσετον᾽. 5}. ὡς 'ϑανάτου αἰτίου. περὶ τούτου «τόῦ᾽᾿ 
“Θεοῦ ἐκεῖνα ἀϊνίττεται γράφων αὐταῖς λέξεσιν, nds 
σον ἔκάττων 7, εἰκὼν τοῦ. ζῶντος προσώπου,, τοσοῦ- 
τὸν. ἥσσων 0 χύσμος τοῦ ζῶντος αἰῶνος... 0.0. m 
ox $92. Tc οὖν αἰτία. τῆς “εἰκόνος ;᾿μεγαλωσύνη 

a0ro προσώπου παϑεσχημένου τῷ" ζωγράφῳ τὸν τύπον, 
ἵνα τιμηϑῇ δὲ ὀνόματος αὐτοῦ, 00. γὰρ αὐϑεντικῶς 
εὑρέϑη 'μορφὴ, ἀλλὰ τὸ ὄνομα ἐπλήρωσαν τὸ ὕστε- 

- 

4) Exod, 22,-266 , luna qv [δὲ ; Lus B 
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ρῆσαν v πλάσει:" "συνεργεῖ!" δὲ καὶ. τὸ τοῦ ϑεοῦ &ó- 
! puro» tig πίστιν τοῦ πεπλασμένου", τὸν μὲν γὰρ δη- 

μιουργὸν ὡς ϑεὺν χαὶ πατέρα κληϑέντα. εἰκόνα. τοῦ 
ἀληθινοῦ. ϑεοῦ καὶ προφήτην, προσεῖπεν, ζωγράφον 
$0P τὴν σοφίαν" je 10. πλάσμα. ἢ εἰχὼν, εἰς δύξαν τοῦ 
᾿ἀόράτου, ἐπεὶ 000. en συζυγίας, “προέρχεται πληρώμα-,. 
τά ἐστιν, ὅσα δὲ ἀπὸ. ἑγὸς εἰκόγες. ἐπεὶ δὲ τὸ φαι 
γόμενον. αὐτοῦ δὺκ ἔστιν͵ 7 EXC μιεσότητὸς Ἀψυχὴ. ἔρ- : 
χεται᾿ τὸ διαφέρον, xoi τοῦτ᾽ ἔστι, τὸ dugpbonuo TOD 

τοδιαφέροντος πνεύματος. καὶ χκαϑ' Àov 0 ἐμπνεῖται, 
τῇ ψυχῇ τῇ εἰκόνι τοῦ Ave orco , καὶ "χαθόλου τὰ 
ἐπὶ τοῦ δημιουνγδῦ λεγδμιενὰ τοῦ xdv; ᾿ἐἰχόνα" E 

“μένου, ταῦτ᾽ iy εἰκόνος αἰσθητῆς μοίρᾳ ἐν τῇ, γενέ: 
E aspi τὴν ̓ ἀγθῥωπογονίαν ἡροπεφητεῦσϑ λέγουσί. P. : 
τόχαὶ 0» “μετάγουσι.. τὴν διιοιότητα xol ἐξ ἑαύυτοῦςδ04.. 
᾿ἰἄγνωστον' τῷ δημιουργῷ τὴν τοῦ διαφέροντος ἐπέν-Ῥοιι. 
ϑεσι» πγεύματος. γεγενῆσθαι παραδιδόντες. | 

e d 93. Ὅταν μὲν otv περὶ τοῦ ἕνα εἶναι τὸν 
ϑεὸν τὸν διὰ νόμου χαὶ προφητῶν χαὶ εὐαγγελίου 

ἠοχηρυσσύμεγον διαλαμβάνωμεν᾽ καὶ πρὸς τοῦτο, QA 
ξόμεϑα, (iro yop. ὃ λόγος, πρὸς δὲ τὸ χατεπεῖ-. 
yov. ἀπαντητέον." "gb ἐπὶ TO καταλῦσαι ᾿ϑάνατὸν ἄφι- 
χγεῖται. τὸ διαφέρον. γένος, οὐχ ὃ Χριστὸς τὸν ϑάνα- 
τὸν atrii oy oiv, t um καὶ αὐτὸς αὐτοῖς. δμοούσιος 

"σλεχϑείη, ἠδ᾽ "εἰς τοῦτο. "κατήῤγησεν ὡς. qui τοῦ Otu- 
φέροντος ̓ἅπτεσϑαι γένους, οὗχ᾽ οὑτοὶ τὸν θάνατον - 
καταργοῦσιν οἵ ἀντίοι τοῦ δημιουργοῦ, οἱ τῆς" ἐχ 
μεσότητος ψυχῆς τῇ σφετέρᾳ. εἰχόνι" »ἐμφυσῷντες τὴν 

| «ζωὴν. αὴϊ; vun κατὰ; τὴν, τοῦ. δόγματος. αἵρεσιν, 

| pae dui, φὴς. queis τοῦτο. συμβαίγειν λέζωσιν, ἀλλὰ 
116 y, καἶ, σὺν, “Χριστῷ, καταστρατεύεσθαι τοῦ. 'ϑανάτου,. 

λέγοιεν ὑμολογούγεων ᾿ 10. δόγμα., τὸ χεκρυμμένον,, ὡς 
τῆς. ϑείας. τοῦ, δημίομρ) γοῦ χατατρέχειν τολμιῶσε δυγά- 
μεως, τὴν κτίσιν τὴν αὐτοῦ ὡς χρείττους ἐπανορϑού- 

βόμενοι, “Ζιειρώμεν οἱ σώζειν, τὴν ψυχικὴν͵ εἰκόνα, ἢν «v- 

τὸς ὀύσασϑαι τῆς φϑορᾶς οὐ κατίσχυσεν. εἴη. δ᾽. ἂν 

Ee 2 
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“καὶ 0 κύριος ἀμείνων τοῦ: δημιουργοῦ: ϑεοῦ, οὐ γὰρ 
ἄν. πότε 0 υἱὸς τῇ" "πατρὶ “διαφιλογεικοίη. καὶ ταῦτα 
ἐν. που: : botia.n cin cR RR WM USOSTNIC 

e T 

lice 94. "On δὲ οὗτός à ἐστιν ,ὃ τοῦ υἱοῦ. ᾿ πατὴρ 

50 δημιουργὸς. τῶν συμπάγτων͵ ὃ παντοχθάτωρ κύριος, 
Ρ εἰς, ἐχείνων ἀνεβαλόμεϑα" τὴν σχέψιν xe ἣν πρὸς 
219 τὸς αἱρέσεις ὑπεσχήμεϑα διάλέξασθαι, τοῦτον eat 

Sylb., Juy0Y. δεικνύντες. τὸν vit αὐτοῦ κεχηρυγμένον. ἀλλ᾽ 

ἡμῖν, γὲ δ᾽ ἀπόστολος εἰς. τὴν τῶν Afer ὑπομονὴν. 

τογράφων, «αὶ τοῦτο, φησὶν; ς : ἀπὸ ϑεοῦ, ὃ ὅτι ὑμῖν ἐχα- 

οίσϑη, τὸ. ὑπεὲρ.. Χριστοῦ, οὐ vov. 70. εἰς. αὐτὸν ἦεν 

στεύειγ, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὑτοῦ. πάσχειν". τὸν αὖ- 

τὸν diva. ἔχοντες, oiov εἰδετε ἐν ἐμοὶ,. «καὶ γῦν᾽ ἀχού- 

ἐτὲ ἐν ἐμοί. εἰ, τὶς οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ 

18ὅτι παραμύϑιον. ἀγάπης. » 48. τις κοιγωνία, πνεύματος, 

εἰ. τινά σπλάγχνα. καὶ͵ οἰκτιρμοὶ, πληρώσατέ pov, τὴν 
χαράν" ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἕχον-- 

τες, σύμψυχοι, τὸ ἕν φρονοῦντες. εἶ δὲ σπένδεται 

ἐπὶ τῇ ϑυσίᾳ. xol τῇ, λειτουργίᾳ τῆς πίστεως χαίρων. 

20καὶ συγχαίρων" ἢ), πρὸς: οὺς ὃ λόγος τῷ ἀποστόλῳ, 
τοὺς Φιλιππησίους. «συμμετόχους τῆς χάριτος" κα- 

λῶν, πῶς αὐτοὺς «συμψύχους τ: Xl καὶ ψυχικοὺς λέ- 

ye δμιοέωυς καὶ περὶ Τιμοϑέου, καὶ ̓ ἑαυτοῦ: γράφων" 
«οὐδένα γὰρ. ἔχω", φησὶν. εἰσόψυχον, ὅστις γνησίως. 

25:01, τὰ ὑμῶν μεριμνήσει" ον 0L, πάντες γὰρ. τὰ ἑαυ-- : 

τῶν, ζητοῦσιν, οὐ τὰ ̓ ησοῦ Χριστοῦ μές ὁ Re ων 
$9 

ib 7g 95.' UMS, τοίνυν" ψυχικοὺς ἐν ὀνείδους ς μέρει 
AS Tite ét προειρημιένοι;, ἀλλὰ χαὶ ot Φρύγες: »Ρ, 

ἤδη, yàp καὶ οὗτοι τοὺς "τῇ vé προφητείᾳ μὴθθὅ. 
βοπροσξἔχοντας. ψυχικοὺς καλοῦσιν, “πρὸς οὐδὲ ἐν MUSEUM 

περὶ “προφητείας διαλεξόμεθα. " “ἀγάπην οὖν ἀσχεῖν — 

τὸν τέλειον χρὴ, - κἀνϑένδε ἐπὶ δ τᾶς ϑείαν φιλίαν 

*) Philipp. 1, 29. 30. 2, 1 sq. 17.  '*?) Ibid, 1, 7. 
. ***) Tbid, 2; 20 sq. ^^ i 
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"ἀγαπᾶν. τοὺς ἐχϑροὺς 0Ux ἀγαπᾶν τὸ κακὸν λέγει 
οὐδὲ ἀσέβειαν U «μοιχείαν ἢ κλοπὴν, ἀλλὰ τὸν xÀé- 
πτὴν καὶ τὸν ἀσεβῆ. καὶ τὸν tojv, οὐ χαϑὺ ἅμαρ- 

δτάνει καὶ 3j ποιᾷ ἐνεργείᾳ, μολύνει τὴν ἀγϑριύπου 
προσηγορίαν, καϑὸ δὲ. ἄνθρωπός. ἐστὲ καὶ “ἔργον 
ϑεοῦ" "ἀμέλει τὸ ἁμαρτάνειν ἐνεργείᾳ κεῖται οὐχ οὐ- 
σίᾳ, διὸ οὐδὲ ἔργον ϑεοῦ. ' ; 

.$. 96. "Ergo! δὲ ot ἁμαρτάνοντες εἴρηνται ϑεοῦ" 
- 100i ἐχϑοοὶ δὴ τῶν ἐντολῶν αἷς μηδὲὑ ὑπακηκόασι γενόμενοι 

ὥσπερ φίλοι οἱ ἱ ὑπακηκοότες οἱ uev διὰ τὴν ἀπαλλοτρίω- 
σιν τὴν éx προαιρέσεως προσαγορευϑέντες,, οὐϑὲν γὰρ 

'τάνογντος, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιϑυμεῖν, οὐχ ὡς ἀλλοτρίων 

510v ἐπιϑυμητῶν ὄντων, módo μὴ ἔχειν διδάσκει, χα- 

|" 

τὸν πρῶτον ϑεὸν δογματίζογτες, οὐϑ᾽ ὡς ἐβδελυγμένης 
“καὶ VOUCIE οὔσης. τῆς γενέσεως, ἄϑεοι “γὰρ 0 δόξαι 

Ἧ αὗται “ἀλλότρια δὲ ἡμεῖς φαμὲν τὰ τοῦ "χύσμου οὐχ 

ρῶς. ἄτοπα, aid. ὡς οὐχὶ τοῦ ϑεοῦ τοῦ πάντων κυρίου" 
ἀλλ ἐπειδὴ p καταμένομεν ἐν αὐτοῖς. τὸν πᾶντα 

αἰῶνα, χτήσει ὦ ὄντα ἀλλύτρια χαὶ τῶν κατὰ διαδοχὴν 
ὑπάρχοντα, Ano δὲ ἑκάστου ἡμῶν ἴδιὰ δὲ οὺς καὶ 

po ἐγένετο, πλὴν ἐφ᾽ ὅσον: γε αὐτοῖς ἀγαγκαῖον συμπα- 

| 2όρεῖναι. χατὰ φυσικὴν. τοίνυν. ὄρεξιν, χφηστέον τοῖς 

ϑειαν παραιτουμένους. 

Cap. XIV. 

$ 97. “Ὅση καὶ χρηστότης, «ἀγαπᾶτε τοὺς 

. βρέχϑροὺς ὑμῶν᾽ , λέγει, «ἑὐλογεῖτε τοὺς. καταρωμένους 

ὑμᾶς. xol προόσεύχεσϑεῦ ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαξόντων ὗ vuv" v) 

xal τὰ Opora" οἷς προστίϑησιν, » "ra γένησϑε υἱοὶ “τοῦ 

e) Mátth.. 5, 44 sq. | ( 

σπεύδειν e Ay ἐκτελοῦντα τὰς ἐντολάς. τὸ δὲ 

ϑάπερ ὑπειλήφασιν οἱ τὸν κτίστην ἄλλον εἶναι παρὰ 

χκεχωλυμέγοις καλῶς, πᾶσαν ὑπερέκπτωσιν καὶ συμπά-. 

ἢ ἔχϑρα οὐδ᾽ 3 ἁμαρτία ἄνευ τοῦ ἐχϑροῦ χαὶ τοῦ ἁμαρ-- 
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'παϊρὸς. ὑμῶν. τοῦ ἐν. τοῖς. οὐρανοῖς", aw. ἐξομοίωσιν 

τὴν΄. πρὸς ϑεὸν «αἰνισσόμεγος.. pm δ τα αὐ. φησὶν, 
E eovotüy τῷ ἀντιδίκῳ σοὺ ταχὺ, ἕως. ὅτου εἰ ἐγ 
τῇ νοδῷ uer “αὐτοῦ .)". ἀντίδικος. δὲ οὐ τὸ σῶμα 
5g. τενὲς βούλονταε, ἀλλ ὦ διάβολος xul οἱ τούτῳ 
ἐξοβοιούμενοι: νι 0: συνοδεύων. uiv. δὲ ἀνθρώπων. τῶν 
ζηλούντων τὰ: oye. αὐτοῦ. ἕν, τῷ. ἐπέιγείῳ. τῷδε. ιβίῳ. 
οὐχ οἷόν τὲ οὖν μὴ παϑεῖν τὰ ἔχϑιστα τοὺς ὅμολο- P. 

“γοῦντας μὲν ἑαυτοὺς εἰναι τοῖς τοῦ Χριστοῦ, ἐν 02606. 
τοτοῖς. τοῦ διαβόλου καταγινομένους ἔργοις" ᾿γέγραπταιβοιι., 

χὰὼρ;, aei ποτε" παραδῷ. σε τῷ. κριτῇ, ὃ χριτὴς δὲ 
T4 i ἀὐὐτήφέτη- '.Tüc ἀρχῆς τοῦ διαβόλου. 

MENT MR WRIT eV 98. Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε, ϑάνατος", ; 0 
xU ἐπιφορὰν τῶν διωχόχτων, «οὔτε ζωὴ" ,4] καί, 

οἡὐτὸν. "βίον τοῦτον, «οὔτε ἄγγελοι" n οἱ ἀποστάταὶ, 
«οὔτε ἀρχαὶ" ἀρχὴ “δὲ τῷ Σατανᾷ ὃ ̓βίος ον ΜΕΝ, 
τοιαῦται γὰρ᾽ αἱ χατ αὐτὸν ἀρχαί τὲ. καὶ ἐξουσίαι 
τοῦ σκότους, 5 οὔτε τὰ ἐνεστῶτα᾽ 2 ἐν oig. ἐσμὲν. κατὰ : 
τὸν τοῦ βίου χρόνον ὡς τοῦ μὲν. στρατιώτου. 4 ἐ ἐλ-. : 

207ic, τοῦ ἐμπόρου δὲ τὸ κέρδος, , οὔτε ὕψωμα οὔτε, 

βάϑμοι, οὔτε τις χτίσις ἑτέρα, a au ἐνέργεϊαν. “τὴν. 
οἰκείαν ἀνϑρώπῳ. ἀντιπράττειν. τῇ πίστει τὸῦ προαι- 
Θουμένου, χτίσις δὲ συγωγίμως χαὶ ἐνέργεια, λέγεται 
ἔργον ἡμέτερον οὐδα" 3$ τοιάδε ἐνέργειαι “οὗ dvvi-. 

-3$aet oa ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ «τῆς ἀγάπης τοῦ E coge 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ “κυρίῳ ἡμῶν 95). ἔχεις, gvj- 
χεφαλαίωσιν γνωστικοῦ μάρτυῤος. 

" 

ias del! Lom 7. CN 

νας X. rM 

ΣΑ͂ ΨΨ 

ον θα, κι... 

Cap. XV. 
ia. adi 

($9 «Οἴδαμεν. δὲ Ori πάλ ες γνῶσιν pue? : 
3077. A ἐν. τοῖς χοινοῖς χαὶ “τὴν ὅτι de ϑεῦς, πρὸς. 
πιστοὺς γὰρ prie 09v ἐπιφέρει, bong ὀχ ἐν 

Lore MAKE, UY οἰ ἰὸν ἐς νων" χα». M SERI NER ME. OT c νὼ 

*) Matth, 5, 24, 55) Roman. 8, 38. sq. 

* 

- : ᾿ 
^ ὺ ὡς x 

OW O4 κυ ΜΝ. φῶ... 
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πᾶσιν ἣ γνῶσις" dv ὀλίγοις παραδιδομένη. - εἰσὶ δὲ 

| οὗ quot τὴν περὶ τῶν εἰδωλοϑύτων γνῶσιν οὐχ. ἐν 

πᾶσι φέρειν; ^ ur] πῶς ἣ᾽ ἐξουσία: ἡμῶν πρύσκδμμα 

Γ τοῖς ἀσϑενέσι γένηται, ἀπόλλυται" γὰρ (δ᾽ ἀσϑενῶν 

|. 575 σῇ γνώσει" 5). χἂν “φάσχωσι, ἡ πᾶν 10 ἐν μας 
Em “πωλούμενον ἀγοράζειν δεῖ. **); χἀτὼ Ππεῦσιν 

ἢ ἐπάγοντες τὸ «μηδὲν àvaxplvorcéc" , ἐπὶ εἴσης τῷ"ἄνα- 

οχρίνοντες γελοίαν ἐξήγησιν. παραϑήσονται." 56 γὰρ 

|. (ἀπόστολος, πάντα; φησὶ τὰ ἄλλα ὠνεῖσϑε ἐκ μα- 

τὐχέλλου μηδὲν. ἀνώκρίνοντες,,, xa^ εὑπεξαίρεσιν τῶγ᾽ 

δηλουμένων χατὰ "τὴν ἐπιστολὴν. τὴν τχαϑολικὴν" τῶν 

ἀποστόλων ἁπάντων, σὺν τῇ &bOox(q ro ἁγίου. 

πνεύματος" *?*), τῇ γεγραμμένῃ μὲν ἐν ταῖς πράξεσι 

Π τῶν ἀποστόλων, διακομισϑείσῃ δὲ εἰς τοὺς πιστοὺς 

Bi1502 αὐτοῦ διακονοῦντος τοῦ Παύλου" ἐμήνυσαν γὰρ 

JP. -ἐπάναγκεζ᾽ ἀπέχεσθαι δεῖν εἰδωλοθύτων. ka αἵματος 

1220. xui : πνικτῶν. καὶ πορνείας; ἐξ ὧν διατηροῦντας. 

᾿5γ1». ἑαυτοὺς "εὖ πράξειν". “ἕτερον οὖν ἐστὶ τὸ εἰρημέ- 

“γον πρὸς τοῦ ἀποστόλου" τι μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν 

ἢ οοφαγεῖν: καὶ πιεῖν; “μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν Ῥ, 

γυναῖκα περιόγειν; ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι χαὶθ07. 

οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς; ἀλλ᾽ οὐκ -ἐχρη-ἴροιι. 

'σάμεϑα᾽ τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ", φησίν" ἀλλὰ πάντω- 

στέγομεν; ἵνα μὴ ἐγκοπὴν δῶμεν τῷ «ὐαγγελίῳ “τοῦ 

| 25XgquovoU" T): ἤτοι φορτία “περιάγοντες δέον eDÀv- 

ἰοὺς. dg πάντας εἶναι, ἢ ὑπόδειγμα τοῖς ϑέλουσιν 

ἐγκρατεύεσθϑαι γινόμενοι, μὴ οἰκοδομούμενοι «εἰς T: 

ἀηδῶς τὰ παρατιϑέμενα ἐσϑίειν. καὶ ὡς ἔτυχεν ὃὅμι- — 

| Ae» τῇ «γυναικὶ, μάλιστα δὲ τοὺς τηλικαύτην οἴχονῦ-- 

᾿βρθμίαν πεπεισμένους ὑπόδειγμα τοῖς". μάνϑάνουσιν 

ἄχραντον ἐλκεῖσϑαι προσήκει. τ RNNUR 
20$. 400. ιἰπλεύϑερος γὰρ ὧν ἐκ πάντων "πᾶσιν. 

ἐμαυτὸν iobAoon" ^ qujeiv ἅνα τοὺς-πάντας 'κερ- 
d - 

n 

ἐν 65). ἍΓ Gori. 8, 1.:7, 9/ 11. 55): 1516. 10, 28. 

594) Actor. 16, 24.μα, ἢ) 1 Corihth, 9. 4/sq. 12. 19. 25. 
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δήσω ; καὶ πῶς δὲ ὃ ἀγωνιζόμενος. πάντα ἀγκρατεύε-. E 

τοι Ὁ. (ἀλλὰ τοῦ κυρίου. ἢ γῆ. καὶ τὸ πλήρωμα αὖ- ̂  or 
τῆς" Jes διὰ τὴν, συνείδησιν δὺν͵ ἀφεκτέον ὧν. 

: ἀφεκτέον. «συνείδησιν. 'δὲ: λέγω, οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ" Ἐν 
ὀγνωστικὴ, γὰρ, ἀλλὰ τὴν. τοῦ. ἑτέρου ἵνα "μὴ χαχῶς 
οἰκοδομηθῇ ἀμαϑίᾳ μιμούμενος. ὃ μὴ γινώσκει κατα- 
ρονητὴς ἀντὶ μεγαλόφφονος. “γινόμενος... ἅνα TE γὰρ 

7: ἐλευϑερίᾳ. μοὺ. κρίνεται. a0: ἄλλης συνειδήσεως: 
& ἐγὼ χάριτι. μετέχω τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ. οὗ ἐγὼ 

; 10εὐχαριστῶς πάντα QUA ὅσα: ποιεῖτε εἰς. δόξαν ϑὲοῦ 

ποιεῖτε". ὅσα ὑπὸ τὸν κανόνα τῆς. πίσκεφὸ ποιεῖν 
Nopsé ricus : 

/ 

Cap. XVI. | 
ᾧ.101.. (Καρδίᾳ μὲν πιστεύεται. "ΜῈ δικαιοσύνην, ἡ 

τδστόματι δὲ δμολογεῖται εἰς σωτηρίαν" 2C λέγει γοῦν LE 
’ 

ἡ 

t 
, Ἂ 

3 

* 

γραφὴ, τᾶς ὃ eo Weit ἐπὶ αὐτῷ, οὐ χαταϊσχυνϑή- Ὁ ἔ.. 

σέται “ τουτέστι. τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν, 
᾿ ὅτι ἐὰν δμιολογήσῃς. τὸ ῥῆμα. τῷ “στόματί: gov. ὅτε 

: κύριος Ἰησοῦς καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σοὺ, ὕτι 
200. ϑεὸς ἤγειρεν αὐτὸν dx. νεκρῶν σωϑήσῃ; x. $2). ιἰἄντι-- 

- xQvc τελείαν δικαιοσύνην “ὑπογράφει ἔργῳ τε καὶ 
ϑεωρίᾳ πεπληρωμένην. «εὐλογητέον οὖν τοὺς. διώ- 
“κοντας" εὐλογεῖτε καὶ μὴ ̓καταρᾶσϑε". RH j «eg γὰρ. 
καύχησις ἡμῶν, αὕτη ἐστὶ τὸ μαρτύριον τῆς συνει- 

2όδήσεως ἡμῶν ὅτι. ἐν ἁγιότητι χαὶ ᾿Εἰλικρινείᾳ, ϑεὸν 
ἔγνωμεν" 1); δὲ ὀλίγης ταύτης προφάσεως τὸ τῆς. 
ἀγάπης ὁ ἔργον ἐνδεικνύμενοι , ὅτε, οὐχ ἐν σοφίᾳ σάρ- 
κικῇ. ἂλλ ἐν χάριτι ϑεοῦ ἀνεστράφημεν ἐν τῷ 
κόσμῳ". 

80. ὃ. 102. Ταῦτα "m περὶ τῆς γνώσεως. δ ἀπό- 
στολος᾽ τὴν δὲ. κοιγὴν. διδασχαλίαν τῆς πίστεως, 

7 

4). 1. Corinth. 10, 28 — 31. 59) Romam. 10, “10 sq. 
8 sq.. ??*) Ibid. 12, 14. 1) 2 Corinth. 1, 12. 

" 
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εὐσμὴν. γνώσεως" DE ley dv τῇ" δευτέρῳ πρὸς. 
“ορινϑίους." ν «ἄχρι. wàg: τῆς . σήμερον. “ἡμέρας. 10608. 
αὐτὸ κάλυμμα" τοῖς dores :ἐσὶ τῇ" ἀναγνώσει. τῆς οί, 

παλαιᾶς διαϑή [ene uévei WR) ψιὴ ἀνακαλυπτόμενον κατὰ 
| τὴν, πρὸς τὸν: κύριον. ἐπίστροφῆν- διὰ; τοῦτο καὶ ἀνά-" 

τ στάσιν. ἔδειξε τοῖς. ιδιορᾶν" δυναμένοις. τὴν" ἔτι ἐν 

σαρκὶ τοῦ βίου ἕρποντος" ἐπὶ κοιλίαν." ἔνϑεν καὶ; yos 
γήματα £p * 88) τοὺς τοιούτους ἐχάλεσεν τοὺς 
φιληδόνους, τοὺς. γαστρὶ χαὶ αἴδοίοις δουλεύοντας; 

ρχαὶ τὰς ἀλλήλων. διὰ τὰς χοσμικὰς" :ἐπιϑυμίας ἄπο-" 

τέμνοντας ᾿ κεφαλάς: 2 τέχνίω, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ, 
"Amine γλώσσῃ" y οἸῳάννης τελείους. εἶναι διδάσκων, 

(UAM ἐν ἔργῳ καὶ! GA elt: ἐν; τούτῳ ᾿γνωσόμεϑω ὅτι 

ἣν. ἐκ τῆς ἀληϑείας ἐσμέν᾽ ? gemi. e i. «ἀγάπη. Ὁ ϑεὸς" 2 

| asáyón. xol ἢ. "ϑεοσέθεια, «Φόβος. οὐκ «ἔστιν. ἐν τῆν 

ἀγάπῃ, ἀλλ ἢ" τελεία ἀγάπη, ἕξω βάλλει τὸν qó- 

|o fov" T «αὑτὴ ἐστὶν" a ἀγάπη: τοῦ" ϑεοῦ ἵνα “τὰς 
᾿᾿ἐντολὰς. αὐτοῦ "τηρῶμεν" Ts πάλιν᾽ τε αὖ τῷ yva- 

στιχῷ ποϑοῦντι. γενέσϑαι γέγραπται, «ἀλλὰ, τύπος 

᾿φθγίνου “τῶν: “πιστῶν; ἐν λόγῳ, ἐν". ἀναστφοφῇ, ἐν ἀγάπῃ; ^ 

év πίστει; ἐν. "ἁγνείᾳ" FED) πίστεως γὰρ, οἴμαι, τελειό- 

UN Adis τὴν χοινὴν διαστέλλεται πίστιν: Li ity 

($7103. Καὶ δὴ γνωστικοῦ κανόνα ὃ ϑεῖος 

ἀπόστολος διὰ τοσῶνδε, παρίστησιν, τοῦτο μὲν γρά- 

]-259ov* sí yo γὰρ ἔμαϑον ἐν oic εἰμὶ αὐτάρκης εἰναι 

οἶδα καὶ ταπειγοῦσϑαι; οἶδα καὶ περισσεύειν; dv 

παντὶ καὶ ἐν. πᾶσι μέμύημαι, καὶ χορτάξεσϑαι καὶ. 

πεινῶν καὶ περισσεύειν. xul ὑστερεῖσθαι" πάντα ἰσχύω 

“ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με TTE) τοῦτο δὲ καὶ mc ἐν- 

᾿βυτροπὴν ἄλλοις: διαλεγόμενος οὐκ ὀχνεῖ. λέγειν". «ἄἀνα- 

p μιεμνήσκεσϑε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτι- 

[ σϑέντες πολλὴν . ἄϑλησιν ὑπεμείνατε παϑημάτων" 
D 

d 

v2 

j Ὁ) 2 Corinth. 2, 14. **) Ibid. 3, 14. 559) Matth. 3, 7. 
|. 658) 1 Foann. 8, 18. 19. T) Ibid. 4, 16. 18. . 17) Ibid. 

5, 3. TH) 1 Timoth. 4, 12. ttti) Philipp. 4, 114 —. 183. 

f 
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- βυτόῦτο. d. κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενη- 
£o Dériec. καὶ yü τοῖς δεσμοῖς μοὺ ισυγεπαϑήσατε; καὶ : 

τὴν». ἁρπαγὴν. «τῶν ὑπαρχόντων" ὑμῶν" ̓ μετὰ χαρᾶς ; 
δπροσεδέξασϑε ᾿γινώσκοντες. τἔχέιγν. "ἑαυτοὺς. κρείττονα. 

ὕπαρξιν" ato μένουσαν." un. ἀποβάλητε ovv Τὴν. 'παρ- 
θησία)ὐουμεῶν" ἥτις ἔχει. (μεγάλην. μισϑαποδοσίαν," ὑπο- 

- μογῆς: qe "ἔχετε. χρείαν, ἵνα (T0 ϑέλημαν τοῦ ϑεοῦ 
ποιήσανέες - κομίσησϑε, τὴν! ἐπαγγελίαν". ἔτι yàg; με- 

τοχρὸν ὅσον ὅσον “δ᾽ ἐρχόμενος : djéet: υχοὶ, οὐ sposato 
6.06: δίκαιός. quóv ἐκ πίστεως ζήσεται: καὶ ἐὰν vno- 

- ατείληται οὐχ -εὐδοχεῖ. 5 ψυχή. 40v ἐν αὐτῷ" ἡμεῖς Ῥ. 
δὲ οὐκ ἐὐμὲνοὑποστολῆς. ec: ̓ἀπώλειθιν; ἀλλὰ πίστεωςθ09 

- ἑἰς! istos. 8) Moyfes was ze AS oig shot 
15. «4.404. Fire, qot σμῆνος. ὑποδειγμάτων. Sui 
diap/aiyiti m γὰρ οὐ. πίστει" » φησὶ, , δὲ ὑπομονῆς | 
atero oe. ot. «ἐμπαιγμῶν, καὶ ̓τἰαᾳτίγων πείραν λα- 
βόντες, ἔτι δὲ δεσμῶι" χαὶ “φυλακῆς; :ἐλιϑάσϑησαν, 
ἐπειράσϑησαν,. ἐν. φόνῳ, μαχάΐρας ἀπέϑανον,. περιῆλ- Ἶ 

2090). ἐν. ij ortae; £y αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμεδκοιρς, 

-ὡλιβύμενοι » καικουχούμενοι, ᾿ς (Y οὐκ ML ἄξιος. δ᾽ χό- 
οσμὸς; ἐν ἐρημέαις.. ̓ πλανώμενοι. xo ὄρεσε καὶ σπή:- 

. -λαίδις ὁ καὶ, volg ὀπαῖς τῆς γῆς- “καὶ πάντες μαρ- 
τυρηϑέντες “διὰ τῆς “πίστεως ὀὺκ ἐκομίσαντο τὴν 

2δἐπαγγελίαν ἑοῦ θεοῦ". ἀπολείπεται. γοεῖν τὸ κατὰ 
παρασιωσεησιν εἰρημένον. vor OT c 3 , 

Pio 53495: ᾿Επιφέρει γοῦν, ««τερὶ ἡμῶν κρεῖττόν 
221.τι προεϊδομέν οὐ τοῦ ϑεοῦ, ἀγαϑὸς γὰρ ἦν, ἵνα μὴ 
5γ}»:χωρὶς ἡμῶν. τελειωϑῶσι. τοιγαροῦν χαὶ ἡμεῖς το- 
3000Ur0v - ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν γέφος ἅγιον. καὶ ᾿ 

διειδὲς μαρτύρων ὄγκον ᾿ἀποϑέμενοι, πάντα χαὶ τὴν 
εὐπερίστατον. ἁμαρτίαν δὲ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν 
προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἷς τὸν τῆς ní-. 
gi. ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν" "ἢ. ὅτε μὲν 

.3) Hebr..10, 32— 39. 99) Ibid. 11, 36 — 40. 12, 1sq. 
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A οὖν. μίαν. σωτηρίαν: λέγει ἐν «Χριστῷ τῶν" δικαίων" καὶ 
ἡμῶν. σαφῶς: μὲν. εἴρῃκεν. ̓ πρότερον; οὐδὲν δὲ ἧττον 
καὶ περὶ: "Miiofoc: "λέγων -ἐπιφέῤει" "attetcovo: πλοῦ- 

τον" ἡγησάμενος" quia. ̓ υδγύπτου ϑησαυρῷν. σὸν óv&- 
Sropióv τοῦ: Χριστοῦ" Ante Aere. γὰρ; εἰςυ τὴν paca: 
ποδοσίαν". "πίστει κατέλιπεν" «Ἄϊγυπτον. quy φοβηϑεὶς. 
τὸν; ϑυμὸν τοῦ βασιλέως» τὸν γὰρ ἀόρατον. ὡς" ὁρῶν. : 
xa grégroev. UN 3j. ϑεία' σοιρία περὶ τῶν μαρτύρων 
λέγει" «ἔδόξαν ἐν. ὀφθαλμοῖς. ἀφρόνων. τεθνάναι καὶ 

ἀρέλογίσϑη. κάκωσις. τῇ iii αὐτῶν; ano d dup ipti 
πορεία e κακὰ ἢ εὐ δέ εἶσιν, ἐν" εἰρήνῃ καὶ "γὰρ 
y. ὄνυξι ὧν p corteo. ἐὰν" κολασϑῶσιν. ΤᾺ VASE ̓αὐτῶν 

᾿ἀϑανασίας. πλήρης MS) ΘΗΝ rom ον ον «3 τὶ 

191986108. «ire. ἐπάγει: κάϑαρσιν, ἔνδοξὸν và: μαρ- 

"Ἰδτύριον. διδάσκουσαγος xli οὐλίγω παιδευθέντες μεγάλοι 
ui εὐεργετηϑήσονται;". ὅτε δ ϑεὸς ἐπείρασεν" "αὐτοὺς", 

I" τουτέστιν εἰς δοκίμιον καὶ δυσωπίαν τοῦ πειράξοντος, 

“εἴασεν αὐτὸς: πειρασϑῆγαι 5. «καὶ εὗρεν αὐτοὺς - ἀξίους. 

᾿ξαυτοῦ., υἱοὺς χληϑῆναι ᾿δηλογότι, ὡς Xgvoow. iy 

2θχωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν: αὐτοὺς D ὡς" ὁλοκάρπωμα 

' -Suolac: προσεδέξατο αὐτοὺς ; καὶ ἐν καιθῷ ἐπισκοπῆς 

αὑτῶν ἀναλάμψουσι xci -ὡς σπιγϑῆρες ἐν καλόμῃ. 

t διαδραμοῦνται, κρινοῦσιν ἔϑνη. χαὶ κρατήσουσι λαῶν, 

“καὶ βασιλεύσει QUT κύριος εἷς «τοὺς αἰῶνος" DM 

το lume | Cap. XVII. j : N 
e 

ES 407... Noi μὴν ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους | ἐπι--: 

στολῇ ὃ ἀπόστολος Κλήμης χαὶ αὐτὸς ἡμῖν τύπον Ὀ, ; 

τινὰ τοῦ γνωστικοῦ ὑπογράφων λέγει" «ἰς .γὰρθιο0. 

παρεπιδημήσας πρὸς ὑμᾶς τὴν παγάρετον χαὶ βε-Ῥοῖι, 

βοβαίαν πίστιν. ὑμῶν οὐκ ἐδοκίμασεν, τὴν Tt Gioco 

xoi ἐπιεικῆ ἐν Χριστῷ εὐσέβειαν οὐκ ἐθαύμασεν, καὶ 

5) Hebr. 11, 26 sq. 58) Sapient. 3, 2 — 4. .***) Ibid, 

v, — 8. 3 
N 
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go. μεγαλοπρεπὲς τῆς. φιλοξενίας ' ὑμῶν ἦϑος οὐκ ἐκή- 
Qv, 3 καὶ τὴν τελείαν! καὶ. ἀσφαλῆ; γνῶσιν οὐκ ἐμια-- 

| κάρισενς". ἀπροσωπολήπτως γὰρ. πάντα ἐποιεῖτε y; καὶ 
od». τοῖς νομίμοις τοῦ ϑεοῦ ἐπορεύεσϑε: καὶ: τὰ ἑξῆς. 
5r ἐμφανέστερον". ἀτενίσωμεν. "οὖν elg τοὺς τελείως. 
λειτουργήσαντας αὐτοῦ. τῇ ἐιεγαλοτερεπεῖ: δόξῃ, λάβω- 
μὲν ᾿Ενὼχ.: ὃς "ἂν ὑπακοῇ δίκαιὸς: εὑρεϑεὶς μιετεἐτέϑη, 
καὶ Νῶε 0g πιστεύσας : διεσώϑη, καὶ ETE ὃς E 
διὰ πίστιν καὶ) φιλοξενίαν ; - «φίλος. ϑεοῦ" fo πατὴρ: D 

10700 ᾿Ισαδκ᾿ προσηγοθεύϑη). διὰ φιλοξενίαν. xol εὐσέ-  - 
— fev da ἐσώϑη ἐκ Σοδόμων, διὰ πίστιν καὶ. φι- | 

! 
3 

'λοξενίαν᾽ UE Ῥαὰβ' 5 πόρνη, δὲ ὑπομονὴν καὶ 
πίστιν ἐν “δέρμασιν αἰγείοις. χαὶ “μηλωταῖς. καὶ TQi- 
χῶν. xopu Altos πλέγμασὶν:. περιεπάτησαν κηρύσσοντες 

τὅτὴν βασιλείαν ποῦ. “Χριστοῦ, λέγομεν" δὲ λίαν. xoiP.. 
adora FAS τὲ xoi bL τοὺς πρυφήτας. 611. 
90 to,5í : Pott: 

il. 108. Ὁ ea TOL «φίλος. ϑεοῦ" διὰ πος 
«τι» "ἐλευϑέραν.. χληϑ εὶς fuo οὐκ ἐπήρϑη τῇ 

“εδόξῃ μετριοπαϑῶν δὲ. ἔλεγεν, ἐγὼ δέ εἶμι yn- 
Ὡρκαὶ: qoo SES «περί τὲ τοῦ Ἰὼβ οὕτως. pur 

- qidus «clare ἦν δίκαιος καὶ ἄμεμπτος, ἀλη- 
᾿ϑινὸς καὶ ϑεοσεβὴς, - ἀπεχόμενος ἀπὸ παγτὸς κα- 
χοῦ **5); οὗτος ὃ ,ικήσας δὲ ὑπομονῆς τὸν πειρά- 
σαντα καὶ “μαρτυρήσας ἅμα καὶ μαρτυρηϑεὶς ὑπὸ 

25100 ϑεοῦ ὃς ταπειγοφροσύνης ἀντέχεται χαὶ λέγει, 

«οὐδεὶς. καϑαρὸς ἀπὸ ῥύπου," οὐδ᾽ εἰ μιᾶς ἡμέρας 
ἧ ζωὴ αὐτοῦ" T. IMoüois.0 πιστὸς ϑεράπων ἐν 
ὅλῳ τῷ οἴχῳ αὐτοῦ" rp» πρὸς τὸν χρηματίζοντα, ἐκ τῆς 

; βάτου, εἶπεν, dic εἶμι ἐγὼ, ὅτε μὲ πέμπεις; ἐγὼ δέ 
ϑθεῖμι ἐσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος" φωνὴν χυρίου 

διὰ «γλώσσης ἀνθρωπίνης διακονῆσαι. καὶ πάλιν, 
«0 δέ εἶμι ἀτμὶς ἀπὸ χύτρας 77). 49606 γὰρ : 

?) facob. 2, 28. **) Genes. 18, 27. ***) Iob. 1, 1. 
4) τρία, 14, 4sq. i) Hebr.3,5.. Ὁ) Exod. 8,11. 4, 10. 

4« 



CLEM. ALEX. STROM. L.IV. C. XVII. 4.109. 337 
c / a ὮΝ E ; M S , xc 
ὑπερηφάνοις Ὁ ἀφο i n. ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χα- 

ὡς 22 ᾽ * Qv "A 
πᾷς 109. Ναὶ μὴν. καὶ Δαβὶδ, ἐφ οὗ μαρτυ-: 

ρῶν ὃ κύριος λέγει, «ὔρον ἄνδρα χατὰ τὴν καρδίαν 
ὅμοὺ, “αῤὶδ, τὸν τοῦ cocci, ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ ἔχρισα 
αὐτὸν" 55), ἀλλὰ καὶ αὐτὸς λέγει. πρὸς τὸν ϑεὸν, 
«ἐλέησόν μὲ ὃ ϑεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Gov xol 
κατὰ τὸ πλῆϑος. τῶν οἰκτιρμῶν σοὺ ἐξάλειψον τὸ 
ἀνόμημά μου, ἐπιπλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας 

᾿τθμοὺ xoi ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μοὺ ἀαϑάρισόν μιξ, ὅτι τὴν 
ἀνομίαν μοὺ ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἢ ἁμαρτία. μοὺ ἐνώπιόν 
μού ἐστι διὰ παντός". ἢ ἔπειτα τὴν οὐχ ὑποπίπτουσαν 
νόμῳ αἰνιττόμενος. ἁμαρτίαν γνωστικῶς Ἡετριοπαϑῶν 
ἐπιφέρει" «σοὶ μόνῳ ἥμαρτον xai τὸν πονηρὸν ἐνώπιόν 

| 1500v ἐποίησοα᾽ yt) λέγει γάρ που ἢ γραφή" «πνεῦμα 
κυρίου » λύχνος, ἐρευνῶν τὰ ταμεῖα τῆς γαστρύς᾽ "eds. 
καὶ ὅσῳ τις δικοαιοπράγῶν. γνωστικώτερος γίνεται, 
προσεχέστερον τούτῳ τὸ πνεῦμα τὸ φωτεινόν. οὕτως 
ἐγγίζει, τοῖς δικαίοις. ὃ 0 κύριος χαὶ οὐδὲν λέληϑεν αὖ-- 

ϑοτὸν τῶν, ἐννοιῶν καὶ τῶν διαλογισμῶν ὧν ποιούμεθα" ι 
τὸν κύριον Ἰησοῦν λέγω, τὸν τῷ ,παντοχρατορικῷ 
ϑελήματι ἐπίσκοπον τῆς χαρδίας ἡμῶν" οὗ τὸ αἷμα 
ὑπὲρ ἡμῶν ἡγιάσϑη. : 

8. 110. ᾿Ἐντραπῶμεν οὖν τοὺς προηγουμένους Ρ. 
Ὡδημῶν καὶ αἰδεσϑῶμεν τοὺς πρεσβυτέρους, τιμήσω-612.. 

μὲν τοὺς γέους, παιδεύσωμεν τὴν παιδείαν τοῦ ϑεοῦ, Pott. 
μαχάριος γὰρ ὃς ἂν διδάσκῃ καὶ ποιῇ τὰ τοῦ: κυρίου 
κατ᾽ ἀξίαν" μεγαλόφρονος. δὲ ἐνγοίας ἐστὶν χαὶ ϑεω- 
ρητικῆς τῆς ἀληϑείας. τὰς γυναῖχας ἡμῶν ἐπὶ τὸ 

᾿δϑοἀγαϑὸν διορϑωσώμεϑα, τὸ ἀξιαγάπητον ἦϑος τῆς 
ἁγνείας, φησὶν, ἐνδειξάσϑωσαν" τὸ ἀκέραιον τῆς πρᾳύ- 
τητος αὐτῶν βούλημα ἀποδειξάτωσαν" - τὸ ἐπιξικὲς 
τῆς γλώσσης αὐτῶν διὰ τῆς σιγῆς φανερὸν ποιήσά- 

Ὁ 
*) Iacob. 4, 6. 1 Petr. 5, ὅ, 556) Psalm. 89, 21. 556) fbid. 51, 1 —4. 1) Prouerb. 20, 27. 

Clement. Alex. vol, II, : Ff 
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Ρ.τωσαν, τὴν ἀγάπην αὐτῶν μὴ κατὰ προσχλίσεις, ἀλλὰ 

422. πᾶσι τοῖς φοβουμένοις τὸν ϑεὸν ὁσίως ἴσην παρε- - 

5γ!υχέτωσαν. τὰ τέκνα ἡμῶν τῆς ἐν Χριστῷ παιδείας. : 

μεταλαβέτωσαν, μαϑέτωσαν τί ταπεινοφροσύνη παρὰ. 

ὁϑεῷ ἰσχύει, τί ἀγάπη ἁγγὴ παρὰ ϑεῷ δύναται, πῶς 

ὃ qófoc τοῦ κυρίου χαλὸς καὶ μέγας, σώζων πάντας 

τοὺς ἐν αὐτῷ ὁσίως ἀναστρεφομένους ἐν καϑαρῷᾷ καρ- 

δίᾳ; ἐρευνητὴς γὰρ ἐννοιῶν καὶ ἐνθυμημάτων" οὗ 

ἣ πνοὴ αὐτοῦ ἐν ἡμῖν ἐστὶ, καὶ ὅταν ϑέλῃ, ἀνέλει 

τοαὐτήν. 
Tunt 

$. 411. Ταῦτα δὲ πάντα βεβαιοῖ ἢ ἐν Χριστῷ 

πίστις δεῦτε τέκνα", ὃ κύριος λέγει" “ἀκούσα- 

τέ μου, φόβον κυρίου διδάξω ὑμᾶς. τίς ἐστιν ἄν-- 

ϑρωπὸος ὃ ϑέλων ζωὴν ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγα- 

i594c"; εἶτα ἑβδομάδος xci ὀγδοάδος μυστήριον γνῶ- 

στικὸν ἐπιφέρει" απαῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ 

χαχοῦ καὶ χείλη σοὺ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον, ἔκκλινον 

ἀπὸ καχοῦ καὶ ποίησον ἀγαϑὸν, ζήτησον εἰρήνην 

καὶ δίωξον αὐτήν". γνῶσιν γὰρ αἰνίττεται διὰ τού- 

20:0» μετά τὲ ἀποχῆς κακῶν μετά τε ἐνεργείας ἄγα- 

ϑῶν ἔργῳ τε καὶ λύγῳ τελειοῦσϑαι διδάσκων. ὄφϑαλ- 

μοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ “ὦτα αὐτοῦ εἷς δέησιν 

αὐτῶν, πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακὰ τοῦ 

ἀεολοθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν". ᾿ 

25 ὗ. 112. ὠξκέκραξεν δὲ ὃ κύριος καὶ εἰσήκουσε, 

καὶ ix πασῶν τῶν ϑλίψεων ἐρρύσατο αὐτόν" *). 

«πολλαὶ μὲν γὰρ μάστιγες τῶν ἁμαρτωλῶν, τοὺς δὲΡ. 

ἐλπίζοντας ἐπὶ κύριον ἔλεος χυχλώσει "). πλήϑουςθ18 

ἐλέου περιέχεσϑαι TOV. ἐλπίζοντα γνησίως λέγει" oriPott 

8δοὺ ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῇ γέγραπται, διὰ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ 4 ἀσύνετος καὶ ἐσχοτισμένη διάνοια 

ἡμῶν ἀναϑάλλει εἰς τὸ φῶς. διὰ τούτου ἠθέλησεν 

$ δεσπότης τῆς ἀϑανάτου γνώσεως ἡμᾶς γεύσασϑαι 
ς 

N 

n ῥητότερον καὶ τὸ τῆς γνώσεως ἰδίωμα ἐμφαίνων - 

——— 
«ἃ 

. 3) Psalm. 34, 12 --- 19. **) Ibid, 32, 10. 
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ἐπήγαγεν. προδήλων οὖν ὄντων ἡμῖν τούτων καὶ 
ἐκκεχυφότες εἰς τὰ βάϑη. τῆς ϑείας, γνώσεως πάντα 

τάξει ποιεῖν ὀφείλομεν, Dco, ὃ δεσπότης ἐπιτελεῖν éxé- 
λευσεν, χατὰ “καιροὺς τεταγμένους. ὃ σοφὸς τοίνυν 
δἐνδεικνύσϑω τὴν σοφίαν αὐτοῦ “μὴ λόγοις μόνον, ἀλλ᾽ ' 
ἐν ἔργοις ἀγαϑοῖς" ὃ “ταπεινόφρων μαρτυρείτω μὴ 
ἑαυτῷ : ἀλλ ἐν ovde ὑφ᾽ ἑτέρου αὐτὸν μαρτυρεῖσϑαι" 

» ὃ ἅγνὸς τῇ σαρκὶ μὴ ἀλαζονευέσϑω, γινώσκων ὅτε 
c 

ἕτερός ἐστιν. Ó ἐπιχορηγῶν αὐτῷ τὴν ἐγκράτειαν. 
τοδρᾶτε ἀδελφὸὶ , ὅσῳ πλείονες κατηξιώϑημεν γνώσεώς, 
τοσούτῳ ὑποκείμεϑα μᾶλλον κινδύνῳ. 

^ 

"5 Cap. XVII. 

$ 113. H σεμνὴ οὖν τῆς φιλανθρωπίας ἡμῶν 
15x01 ἁγνὴ ἄγωγὴ κατὰ τὸν Κλήμεντα τὸ Ζοινῳφελὲς. 

ζητεῖ ἐάν τε μαρτυρῇ ἐάν τε xal παιδεύῃ. i ἔργῳ τε. καὶ 
λόγῳ, διττῷ δὲ τούτῳ, ἀγράφῳ τε καὶ ᾿ἐγγράφῳ. - 
αὕτη ἐστὶν 4 ἀγάπη, τὸ ἀγαπᾶν τὸν ϑεὸν καὶ τὸν 
πλησίον, αὕτη εἷς τὸ ἀνεκδιήγητην Voc ἀνάγει" 

20. «ἀγάπη καλύπτει πλῆϑος ἁμαρτιῶν" ἢ, ἀγάπη, 
πάντα ᾿ἀνέχεται j: πάντα μακροϑυμεῖ, ἀγάπη κολλᾷ 
"ἡμᾶς τῷ ϑεῷ, πάντα ποιεῖ ἐν δμονοίᾳ" - ἐν τῇ 
ἀγάπῃ ἐτελειώϑησαν πάντες οἵ ἐχλεχτοὶ τοῦ ϑεοῦ" 
δίχα ἀγάπης οὐδὲν εὐάρεστον τῷ JO): τῆς τε- 

΄ φδλειότητος αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἐξήγησις, φησί. τίς 
. ἱχανὸς ἐν αὐτῇ εὑρεϑῆναι, εἶ μὴ otc ἂν αὑτὸς ΡΚ 
καταξιώσῃ ὃ ϑεύς; οὐτίκα᾽ ὃ ἀπόστολος Παῦλος,614. 
ἐὰν τὸ σῶμά μου ἐπιδῶ", φησὶν, «ἀγάπην δὲ μήβοιι. 
ἔχω ) χαλκός εἶμι ἠχῶν καὶ κύμβαλον. ἀλαλάζον" "f: 

30v μὴ ἐκ διαϑέσεως ἐκλεκτῆς, δὲ ἀγάπης γνωστικῆς 
μαρτυρήσω, λέγει, φόβῳ δέ. 

ᾧ, 114. Εἴπερ οὖν καὶ μισϑῷ προσϑοκωμένῳ 
͵ ἐπικροτῶν. τὰ χείλη. εἰς μαρτυρίαν QR, δμολο- 

*) Iac. 5, 20, 1 Petr. 4, 8. 5) 1 Corinth. 13, 1. 8. 
F f? 
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γήστο κύριον, κοινός εἶμι ἄνθρωπος, οὐ γινώσκων. 

ἔστι γὰρ καὶ ὃ λαὸς ὃ τοῖς χείλεσιν ἀγαπῶν, ἔστι 

καὶ ἄλλος παραδιδοὺς. τὸ σῶμα, Qva καυϑήσεται. 

κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου *), φησὶν, οὐ 

Oxo τὸν τῆς κοινωνίας τῆς ἀγαπητικῆς λόγον, ἀλλὰ 

xarà τὸν τῆς ἀνταποδόσεως "ἢ παρὰ τοῦ εὐεργετου- 

μένου ἀνθρώπου ἢ παρὰ τοῦ ἐπηγγελμένου κυρίου" 

ir ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεϑιστάναι" 

ful τὰ ἐπισχοτοῦντα. ἀποβαλεῖν πάϑη" μὴ δ ἀγά- 

10πην δὲ" πιστωθῶ τῷ χυρίῳ, «οὐϑέν εἰμι" 53), ὡς 

πρὸς σύγχρισιν τοῦ γνωστικῶς μαρτυροῦντος εἷς σελῆ-- 

Sog καὶ τὸ μηδὲν διαφέρον λογιζόμενος. αἱ γενεαὶ 
2 

δὲ πᾶσαι ἀπὸ ᾿ἀδὰμ ἕως τῆσδε τῆς ἡμέρας παρῆλ- 
: , 

- 

c. 9er ἀλλ᾽ οἱ ἐν ἀγάπῃ τελειωθέντες κατὰ τὴν τοῦ 
DR, » / 2 - Y , m 

153600. χάριν ἔχουσι χώραν εὐσεβῶν, ot φανερωϑήσον-: 

ται. ἐν τῇ ἐπισκοπῇ τῆς βασιλείας τοῦ “Χριστοῦ. 
, c 3. 5» c , 3 7 » 1 

$5415. Ἢ ἀγάπη ἁμαρτάνειν οὐχ 6, ἣν δὲ 
" / 

4 s 

χαὶ περιπέσῃ ἄχων τοιαύτῃ. τινὶ d idee διὰ τὰς 

παρεμπτώσεις τοῦ -ἀντιζειμένου, πιμησάμενος τὸν 
. » MC a / Υ c A. ὝΕΣ ΔΑ 0 

“0“]αβὶδ ψαλεῖ" ξξομολογήσομαι τῷ κυρίῳ, xat. ἀβέσξε 
^ ὦ - , ᾿- 

αὐτῷ ὑπὲρ μόσχον νέον, φέροντα χέρατα καὶ ὅπλάς.. ; 
ἰδέτωσαν πτωχοὶ καὶ εὐφρανϑήτωσαν" “5ἢ). "λέγει 

γάρ' οϑῦσον τῷ ϑεῷ ϑυσίαν αἰνέσεως καὶ ἀπόδος 
i e , illie l 

“τῷ κυρίῳ τὰς εὖχας σου xoi ἐπικάλεσαί. μὲ ἐν ἡμέρᾳ 
δ DL UN . . 

“οϑλίψεώς σου" καὶ ἐξελοῦμαί σε καὶ δοξάσεις He ERR) 

«ϑυσία yàg τῷ ϑεῷ πνεῦμα συντετριμμένον" ἴ)- 
ς 

(ἀγάπη «τοίνυν καὶ (o ϑεὸς ΤῸ) εἴρηται, ἀγαϑὸς 

ὧν. οὗ (ἣ ἀγάπη τῷ πλησίον χαχὸν οὐχ ἐργάζε- 

ται Tp), μήτε ἀδικοῦσα μήτε ἀνταδοκοῦσά ποτε, 
- Ἵ . ς D 5 

βρἀγαϑοποιοῦσα δὲ πρὸς πάντας ἁπαξαπλῶς κατ᾿ εἴ- 

-zóva ϑεοῦ. πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη" καϑά- 
ς ^ 3 ^ 

περ τ) 9 Χριστὸς, τουτέστιν 1j παρουσία τοῦ ἀγαπῶν-- 

E 

.*) 1 Corinth. 13, 8. 55) Ibid. y. 2, ***) Psalm. 69, 

30-32. 5555} Ibid. 50, 14sq. [) Ebid. 51, 17. 17) Ioh: 
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voc ἡμᾶς κυρίου, xol 4 κατὰ “Χριστὸν ἀ ἀγαπητιχὴ ἡμῶν C 
διδασκαλία TE καὶ πολιτεία. ἀγάπῃ γοῦν τὸ μὴ μοι- 
χεῦσαι καὶ τὸ μὴ ἐπιϑυμῆσαι͵ τῆς τοῦ πλησίον 76-615. 

 Aetotrot : φόβῳ. πρότερον κεχωλυμένον. τὸ αὐτὸθοι. 
- $yov ἔργον διαφορὰν ἴσχει, ἢ διὰ φόβον γενόμενον, 
ἢ δὲ ἀγάπην τελεσϑὲν καὶ ἤτοι διὰ πίστεως ἢ καὶ 
γνωστικῶς ἐνεργούμενον. ' 

LTD. $. 116. Εἰκότως γοῦν. καὶ τούτων διάφορα,. τῷ 
| 616. μὲν γνωστικῷ ἡτοίμασται, (ἃ ὀφϑαλμὸς oix εἶδεν, 
| Sylb.o202- οὖς ἤκουσεν οὐδὲ ἐπὶ καρδίαν ἀγϑρώπου 

τοἀνέβη" *)' τῷ δὲ ἁπλῶς πεπιστευχότι μαρτυρεῖ 
«ἑκατονταπλασίονα Ae) ὧν ἀπολέλοιπεν, ἣν ἐπαγ- 

- γελίαν εἰς σύνεσιν ἀνθρώπων πίπτειν συμβέβηκεν. 
ἐνταῦϑα MU óveprijada. τινὸς φάσχοντος ἑαῦυ-- 
τὸν γνωστικόν. ἐξηγούμενος γὰρ τὸ «ἐγὼ δὲ λέγω, 

150 ἐμβλέψας τῇ γυναικὶ πρὸς ἐπιϑυμίάν ἤδη μεμοί- 
χεύκεν" e, , οὐ ψιλὴν τὴν ἐπιϑυμίαν ἠξίου χρίνε- 
σϑαι, ἀλλὰ ἐδνγ τῇ ἐπιϑυμίᾳ τὸ κατ' αὐτὴν ἔργον ͵ 
περαιτέρω τῆς" ̓βπιϑυμίας χωροῦν ἐν ἑαυτῇ, ἐχτελῆς-- 
ται" ἢ γὰρ Υὔναρ τῇ φαντασίᾳ υυγκάταχρῆται 5 

20x01 τῷ σώματι. ᾿ 

j 117. AALeyovaty οὖν οἱ τὰς ἱστορίας συντα- : 
ξόμενοι Βοκχχόριδος τοῦ δικαίου κρίσιν τοιάνδε. ἐρῶν 
ἑταίρας νεανίας πείϑει μισϑῷ τιγὶ ὡρισμένῳ τὴν 
παῖδα ἀφικέσϑαι τῇ ὑστεραίᾳ πρὸς αὐτόν. προλα- 

25fovonc ὄναρ τῆς ἐπιϑυμίας τὴν παῖδα παρ᾽ ἐλπίδα 
κορεσϑεὶς ἥκουσαν τὴν ἐρωμένην κατὰ τὸ τεταγμέ- 
voy εἴργει τῆς εἰσόδου, ἢ δὲ ἐκμαϑοῦσα τὸ γεγονὸς 
ἀπήτει τὸν μισϑὸν καὶ τῇδέ πῶς αὐτὴ τὴν ἐπιϑυ- 

| μίαν τῷ ἐραστῇ πεπληρωκέναι λέγουσα. ἧκον οὖν 
᾿κ80ἐπὶ τὸν κριτήν. τὸ βαλάντιον ὀὕὗτος τοῦ μισϑώμα- 

τος τὸν γεαγνίσχον προτείνειν κελεύσας, ἐν ἡλίῳ δὲ 
τὴν ἑταίραν λαβέσθαι προσέταξεν τῆς σκιᾶς" xyogiév- 

| *) 1 Corinth. 2, 9. Iesai, 64, 4. 55) Matth. 19, 29. 
Marc. 10, 29 sq. ***) Matth. 5, 28, 
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τῶς ἐἰδωλοὺ μισϑώματος diodes κελεύσας εἰδώ-Ῥ. 
λου συμπλοκῆς. DA 616. ; 

y 118. Ὀνειρώττει, μὲν οὖν τὶς συγκαϑεμένηςῬοιι.. 
τῇ φαντασίᾳ τῆς ψυχῆς, ,ὕπαρ δὲ ὀνειρώττει ὃ noc 

δέπιϑυμίαν βλέτων, οὐ μόγον ὡς ἐκεῖνος ἔλεγεν ὁ δῆ- 

J'ev γνωστικὸς , ἐὰν ὅμα τῇ ὄψει τῆς γυναικὸς συλ- 

"λάβῃ xaT ἔννοιαν «τὴν δμιλίαν, τοῦτο γὰρ ἤδη ἔργον 

: ἐστὶν ἐπιϑυμίας ὡς ἐπιϑυμίας, ἀλλ ἐὰν. εἰς κάλλος 

σώματος βλέψῃ τις, ὃ λόγος φησὶ, καὶ αὑτῷ ἢ σὰρξ 

τρεἶναι xot. ἐπιϑυμίαν δόξῃ καλὴ, σαρκιχῶς ᾿ἰδὼν καὶ 

ἁμαρτητικῶς δὲ 0U τεϑαύμακεν χρίνεται" ἔμπαλιν 

χὰρ 0 δὶ “ἀγάπην τὴν ἁγνὴν προσβλέπων τὸ κάλλος 
οὐ τὴν ,gáoxa ἡγεῖται, ἀλλὰ τὴν ψυχὴν καλὴν, τὸ 

σῶμα οἰμαι ὡς ἀνδριάντα ϑαυμάσας, δὲ οὗ κάλλους : 

15ἐπὶ τὸν τεχγίτην καὶ τὸ ὄντως καλὸν αὐτὸς αὑτὸν 

παραπέμπει . σύμβολον ἅγιον τὸν χαραχτῆρα, τῆς δι- 

καιοσύνης τὸν φωτειγὸν ἐπιδεικνύμενος τοῖς ἐφεστῶσι 

τῇ ἀνόδῳ d γέλοις, τὸ χρῖσμα τῆς εὐαρεστήσειος λέ. 

ΠΩΣ τὴν ποιότητα τῆς διαϑέσεως τὴν ἐπικειμένην τῇ 

207i κατ᾽ ἐπιχώρησιν τοῦ ἁγίου πγεύματος γεγα- 

γωμένῃ.. . 
δ. 119. Ταύτην τὴν δόξαν τὴν ἐχλάμψασαν 

ἐπὶ τοῦ προσώπου ωϊσέως *) ὃ λαὸς ovy οἷός TE 

᾿ἣν προσβλέπειν, διὸ χαὶ κάλυμμα ἐλάμβανε τῆς δό- 

2όξης πρὸς τοὺς σαρκιχῶς ϑεωμένους. τοὺς μὲν γὰρ 

ἐπαγομένους τινὰ τῶν χοσμιχῶν κατέχουσιν. οἱ τὸ 

Τέλος ἀπαιτοῦντες τοῖς σφετέροις βαρουμένους πά- 

ϑεσι, τὸν δὲ γυμνὸν μὲν τῶν ὑποπιπτόντων τῷ τέλει, 

πλήρη δὲ γνώσεως καὶ τῆς ἐξ ἔργων δικαιοσύνης 

βοσυγευχόμενοι παραπέμπόουσι τὸν ἄγδρα, σὺν καὶ τῷ 

ἔργῳ μακαρίσαντες" «καὶ τὸ φύλλον. αὐτοῦ οὐκ ἀπορ- ͵ 

φυήσεται" τοῦ ζωτικοῦ ξύλου, τοῦ κατὰ τὰς διεξό- 

dovc τῶν ὑϑάτων τεϑραμμένου" bey καρποφύροις δὲ 

ὃ δίκαιος ἀπεικάζεται δένδροις, οὐ μόνον τοῖς κατὰ 

9) Exod. 34, 29 sq. 55) Psalm, 1, 8. 
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τὴν τῶν μετάρσίων ϑυσίαν" - ἦσαν δὲ κἂν ταῖς Ῥ. 
τῶν. ϑυσιῶν προσαγωγαῖς παρὰ τῷ νόμῳ οἱ τῶνθ17. 

ἱερείων μωμοσχόποι. ὄρεξιν οὖν ἐπιϑυμίας διακρί-Ῥοίι. 
γουσιν οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ, καὶ τὴν μὲν ἐπὶ ἡδοναῖς 

ὀχαὶ ἀκολασίᾳ τάττουσιν ἄλογον οἶσαν, τὴν δὲ ὄρε- 
ξιν ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν ἀναγκαίων λογικὴν ὑπάρ- 
χουσαν κίνησιν. 

| 

Ν 

Cap. XIX. 
| - J 

-10 . $4. 120. Ταύτης vol τῆς τελειότητος ἔξεστιν ἐπὶ 
2) ^ E] M ἊΨ Y M ^ ^ 2 

ἴσης μὲν ἀνδρὶ, ἐπὶ ἴσης δὲ καὶ γυναικὶ μεταλαβεῖν. αὖ- 
^ TX / ^ ^ — 

— τίκα οὐχ ὁ Πωῦὐσῆς μόνος ἀκούσας παρὰ τοῦ ϑεοῦ, 

| «λελάληκα πρὸς σὲ ἅπαξ καὶ δὶς λέγων: ἑώρακα τὸν 

Ao» τοῦτον, καὶ ἰδού ἐστι σχληροτράχηλος, ἔασόν με 
τϑξξολοϑρεῦσαι αὐτοὺς καὶ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτῶν 

ὑποχάτωϑεν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσω σε elg ἔϑνος u£y& 
4 b 3 M em À b)! Ὁ $2 XY. A z , 

καὶ ϑαυμαστὸν καὶ πολὺ μᾶλλον ἡ τοῦτο y ἀπόκρί- 

vera, δεόμενος μὴ τὸ ἑαυτοῦ σχοπῶν, ἀλλὰ τὴν κοι- 
"- ͵ / n c , 

viv σωτηρίαν" μηδαμῶς κύριε, ἄφες τὴν ἁμαρτίαν 
LL D ἱ ὅν 

20:0 λαῷ τούτῳ ἢ κἀμὲ ἐξάλειψον ix βίβλου ζών- 

των *"*). ὅση τελειότης τοῦ συναποθανεῖν ἐϑελή- 
»-"Ἢ - / ke 

σαντος τῷ λαῷ ἢ σώζεσθαι μόνος. ἀλλὰ καὶ "Tone 
C »* Poe * SE "d μ - - 

— ῥίϑ' ἥ ἐν γυναιξὶ τελειωθεῖσα ἐν συγχλεισμῷ τῆς 

- πόλεως γενομένης. δεηϑεῖσα τῶν πρεσβυτέρων ' elc 

. 95udy τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων ἐξέρχεται, τοῦ 
|. 

c - ν 

παντὺς καταφρονήσασα κινδύνου ὑπὲρ τῆς πατρίδος, 

ἑαυτὴν ἐπιδοῦσα τοῖς πολεμίοις ἐν πίστει ϑεοῦ" λαμ- 

βάνει δ' εὐθὺς τἀπίχειρα τῆς πίστεως ἀριστεύσασα 
^ »-Ἢ - € 

γυνὴ κατὰ τοῦ πολεμίου τῆς πίστεως, κυρία τῆς Ολο-- 

δοφέργου γενομένη κεφαλῆς. , : 

$. 121. Πάλιν τε αὖ ἢ τελεία κατὰ πίστιν 

᾿Ἐσϑὴρ ῥυομένη τὸν Ἰσραὴλ τυραννικῆς ἐξουσίας καὶ 
VERI es 17 

, *) Deuteron. 11, 13 sq. *") Exod, 32, a2. 
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τῆς τοῦ σατράπου ὠμότητος,. μόνη γυνὴ νηστείαις 
τεϑλιμμέναις πρὸς μυρίας ὁπλισαμένας ἀντετάξατο P. | 
δεξιὰς τυραγγιχὸν. διὰ πίστεως ἀναλύουσα δόγμα" 618. 
xal δὴ τὸν μὲν ἐτιϑάσσευσεν, ἀνέστειλεν΄ δὲ róyPott. 

S Aur καὶ τὸν Ἰσραὴλ τῇ ϑελείᾳ πρὸς τὸν ϑεὸν δεή- 
- ee eue διεφύλαξεν. σιωπῶ, γὰρ “Σουσάνναν xai 

τὴν IMoioég ἀδελφὴν, ὡς 7 μιὲν συνεστρατήγησεν 
τῷ “προφήτῃ πασῶν ἐξάρχουσα τῶν κατὰ σοφίαν 
παρ' “Εβραίοις εὐδοκίμων γυναικῶν, 5 δὲ σεμνότητος 

τρὑπερβολῇ E μέχρι ϑανάτου χωροῦσα πρὸς τῶν 
ἀκολάστων ἐραστῶν καταχρινομένη μάρτυς ἁγνείας 
ἔμεινεν ἀρρεπής. 

$6. 122. Ναὶ μὴν iov ὃ φιλόσοφος «“1υσὶδί-. 
NY τινὰ γυναῖκα. ἱστορεῖ. δὲ ὑπερβολὴν αἰδοῦς αὐτῷ | 

P. χιτῶνι λούεσϑαι, Φιλωτέραν δὲ ὁπότε. μέλλοι εἰσιέναι 
224. τὴν πύελον, ἡσυχῇ ἐπαγναστέλλεσϑαι τὸν χιτῶνα xü- .. 
5γ1,ϑόσον τὰ ἦι "νὰ τὸ ὕδωρ ἔσχεπεν" εἶτα xa? ὀλίγον. | 

αὖϑις ἀνιοῦσαν ἐπεγδύσασϑαι. ἢ γὰρ οὐχὶ καὶ βα- ὁ 
σάγους ἤγεγκεν ἀνδρείως zLéouva 7 vx συγειδυῖα * 

200415 τοῖς ἀμφὶ τὸν «ρμόδιον. xol "d owtoyeízova τὴν C 
κατὰ. “Ἱππάρχου ἐπιβουλήν; οὐδ᾽ ὕπως τι- οὖν ἐξεῖπεν 
£2» μάλα. στρεβλουμένη. "φασὶ δὲ καὶ τὰς “Ἰργολικὰς 

ἡγουμέγης αὐτῶν Τελεσίλλης τῆς ποιητρίας Σπαρ- 
.- σιάτας τοὺς ἀλκίμους τὰ πολέμια, φαγείσας μόνον 
ϑότρέψασϑαι καὶ ἐκείναις. τὸ ἀδεὲς τοῦ ϑαγάτου περι-- 

P ποιήσασϑαι. τὰ ὕμοια. λέγει xol ὃ τὴν “σίαναΐδα —— 
ao Aa δ ἐπὶ τῶν Ζ͵αναοῦ. ϑυγατέρων ὧδε" 

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ὡπλίζοντο ϑοῶς “]αγαοῖο ᾿ϑύγατρες, 
πρόσϑεν ἐδρρεῖος ποταμοῦ Νείλοιο ἄνακτος, 

30xai τὰ ἑξῆς. 

y 123. "4iovoi δὲ οἱ "λοιποὶ τῶν ν ποιητῶν τὴν 
““ταλάντης dv ϑήρᾳ ὠκύτητα χαὶ τὴν “Αντιχλείας. ᾿ 
φιλοστοργίαν χαὶ τὴν “Ἵλκήστιδος φιλανϑρίαν «αἱ 
τὴν Ἰ]Παχαιρίας καὶ τῶν “Ὑακινϑίδων εὐψυχίαν. τί 
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- δαί; οὐχὶ Θεανὼ μὲν ἢ Πυϑαγορικὴ eig τοσοῦτον ἧχεν 
“φιλοσοφίας ὡς πρὸς τὸν περιέργως ἀπιδόντα καὶ εἶπόν-- P. 

τα «καλὸς ὃ πῆχυς, (ἀλλ' 00 δημόσιος᾽ ἀποχρί-619. 

γᾶσϑαι. τῆς αὐτῆς φέρεται σεμνότητος κἀκεῖνο τὸΒοῖϊ. 

φἀπόφϑεγμα: ἐρωτηϑεῖσα γὰρ ποσταία γυνὴ ἀπὸ ἂν- 

δρὸς εἷς τὸ ϑεσμοφόριον κάτεισιν; ἀπὸ μὲν ἰδίου καὶ 
παραχρῆμα ἔφη, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀλλοτρίου οὐδεπώποτε. 
vel μὴν καὶ Θεμιστὼ ἣ Ζωΐλου ἣ «Ταμψακηνὴ 1: 

| μεοντέως γυνὴ τοῦ «αμψακηνοῦ τὰ ᾿Ἐπικούρεια 

᾿τρἐφιλοσόφει καϑάπερ lMvia 1 Θεανοῦς ϑυγάτηρ τὰ" 
Πυϑαγόρεια καὶ ᾿Τριγνώτη ἢ τὰ περὶ Διονυσίου 

γραψαμένη" oi γὰρ Διοδώρου τοῦ Κρόνου. ἐπικλη- 

-— ϑέντος ϑυγατέρες πᾶσαι διαλεχτικαὶ γεγόνασιν, ὥς 
φησι (Φίλων ὃ διαλεχτικὸς ἐν τῷ Πηενεξένῳ, ὧν τὰ 

τοὀνόματα παρατίϑεται τάδε" IMevekévn, 2dgyeia, Θεό- 
γνις, “Πρτεμισία, Παντάκλεια, μέμνημαι καὶ Κυνικῆς 

τινὸς, ἹΙππαρχία δὲ ἐκαλεῖτο ἡ ἹΠαρωνῖτις, ἢ Κράτη- 

vog γυνή, ἐφ jj καὶ τὰ γυνογάμεια ἐν τῇ ποικίλῃ 
ἐτέλεστο. x? 

o0 ἢ 124. Jürg δὲ ἢ ldguwtinnov Κυρηναϊκὴ 
τὸν μητροδίδακτον ἐπικληθέντα ἐπαίδευσεν "Molovin- 

^- mov. παρὰ Πλάτωνί τε ἐφιλοσόφουν «“ασϑένεια 4 

- Mgxadía. καὶ 24£09dn ἡ Φλιασία; 4onactac γὰρ τῆς 

IMulgoíag περὶ ἧς καὶ oi κωμικοὶ πολλὰ δὴ κατα- 

| φογοάφουσιν Σωχράτης μὲν ἀπέλαυσεν εἷς φιλοσοφίαν, 

οὐ Περικλῆς δὲ εἰς δητορικήν. παραπέμπομαι τοίνυν" 

᾿ χὰς ἄλλας διὰ τὸ μῆκος τοῦ λόγου, μήτε τὰς ποιη- 

τρίας καταλέγων Κόρινναν καὶ Τελέσιλλαν, ἸΜΠυϊάν ῬᾺ 

Το χε χαὶ Σαπφὼ, ἢ τὰς ζωγράφους καϑάπερ Εἰρήνηνθ20. 

.aorjv Κρατίνου ϑυγατέρα καὶ ᾿Τναξάνδραν τὴν Νεάλ-Ῥοιι, 

κοὺς, ὥς φησι 4]δυμος ἐν συμποσιαχοῖς. 

$. 125. "HL δὲ Κλεοβούλου ϑυγάτηρ τοῦ σοφοῦ 
καὶ «Δινδίων μοναρχοῦντος τῶν ξένων τῶν πατρῴων 

οὐκ ἠδεῖτο ἀπογίπτειν τοὺς πόδας, ἐπεὶ καὶ ἣ τοῦ 

foe. γυνὴ Σάρρα ἢ μακαρία αὐτὴ «τοὺς ἐγχρυ- 
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φίας Mong παρεσκεύασε τοῖς ἀγγέλοις, καὶ βασιλικαὶ 
κόραι παρὰ τοῖς Ἑβραίοις τὰ πρόβατα ἔνεμον, ὅϑεν 
καὶ ἢ παρ᾽ “Ὁμήρῳ ᾿Ναυσικάα ἐπὶ τοὺς πλυνοὺς ἤει. 
fior ἂν οὖν ἢ σώφρων πρῶτον. μὲν πείϑειν τὸν üv- 

ὅδρα, κοινωνὸν αὐτῇ γίνεσθαι τῶν πρὸς ̓ εὐδαιμονίαν 
, φερόντων, εἶ δὲ ἀδυνάτως ἔχοι, μόνη σπευδέτω ἐπὶ 
ἀρετὴν, πάντα μὲν. τῷ ἀνδρὶ πειϑομένη ὡς μηδὲν 
ἄκοντος ἐκχείγου πρᾶξαί ποτὲ πλὴν ὅσα εἰς ἀρετήν τε 
καὶ σωτηρίαν διαφέρειν γομίζεται, ἀλλὰ καὶ εἶ καί 1 

107 «c εἴργοι τῆς τοιαύτης διαϑέσεως ἀνυποκρίτως δὃρ- 

μῶσαν ἤτοι γυναῖχα ἢ καὶ «ϑεράπαιγαν, οὐκ ἄλλο τι 
φαίνεται τὸ τηνικάδε δρῶν ὃ ὁ τοιοῦτος, ἢ δικαιοσύνης 
pé xol σωφροσύνης ἀπάγειν προῃρημένος, ἄδικον δὲ 

|» ἅμα καὶ ἀκόλαστον παρασκευάζειν βεβουλημένος τὸν 
150ixov τὸν ἑαυτοῦ. 

$- 126. Οὐχ οἷόν τε οὖν ἐστὶν ἄνδρα ἢ ἢ γυναῖκα 
ἐν δτῳοῦν .ἐλλόγιμιον. γενέσθαι μὴ μαϑήσει μήτε μιε- 
λέτῃ τὲ καὶ ἀσχήσει προσχρησαμένους, τὴν δὲ ἀρετὴν 
οὐχ em . ἄλλοις τισὶν εἴναι φαμὲν ἢ πάντων μάλιστα 

20» ἡμῖν. «τὰ μὲν οὖν, ἄλλα εἴργειν δύναταί τις 
προσπολεμῶν, τὸ Ó E ἡμῖν οὐδαμῶς, οὐδ᾽ ἂν μά- 
Maro, ἐνίσταιτο, ϑεόσδοτον γὰρ τὸ δῶρον καὶ οὐχ 
ὑποπῖπτον ἄλλῳ τινί. ὅϑεν ἀκολασία μὲν οὐκ ἄλλου 
τινὸς ἂν δοξάζοιτο εἶναι κακὸν ἢ τοῦ ἀκολασταίγνον-- 

2510c, ᾿'σωφροσύγη δὲ ἀγαϑὸν αὖ τοῦ τὸ deponi 

δυναμένου." ᾿ 

͵ 

Cap. XX. 

$. 127. Φίιλανδρὸν μετὰ σεμνότητος. ὑπογράφει 
γυναῖκα Εὐριπίδης παραινῶν" 

80 εὐλογεῖν. δ᾽ ὅταν τι λέξῃ χρὴ δοκεῖν κἂν μὴ λέγῃ. 
᾿ χἀκπονεῖν ἂν τῷ ξυγόντι, πρὸς χάριν μέλλῃ x C 
καὶ αὖϑές που τούτοις τὰ ὕμοιὰ" . 

: ! 621. 
E 

*) Genes, 18, 8. Pott, 
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- $00 δ᾽ ἣν κακόν τι πράξῃ συσκυϑρωπάζειν πόσει 

ἄλοχον ἐν χοινῷ τε λύπης ἡδονῆς v ἔχειν μέρος. 
᾿ - / * * 

τό ve πρᾷον καὶ φιλόστοργον ὡδέ πως ὑποδεικνύειν 

' x&v ταῖς συμφοραῖς: ἐπιφέρει" : 

8 σοὶ δ᾽ ἔγωγε καὶ νοσοῦντι συννοσοῦδ' ἀνέξομαι 
E ^ M , Υ 2 3 , 

xol καχῶν τῶν σῶν συνοίσω. xovóév ἐστί μοι 
πικρόν" 

* ^ - p 3 m x K , J ^ ij M 

er γὰρ τῶν φίλων εὐτυχεῖν τὲ χρή. τί γὰρ δὴ τὸ 
, 

i 

φίλον ἄλλο πλὴν τόδε; ι SQ dide 

10 $. 128. .L4yiileroi^ γοῦν καὶ γάμος κατὰ 

λόγον" τελειούμενος, ἐὰν 1j, συζυγία ὑποπίπτῃ τῷ ϑεῷ 

καὶ διοικῆται μετὰ ἀληϑινῆς καρδίας iv πληροφο- 

οίᾳ πίστεως ἡγνισμένων τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως 

πονηρᾶς καὶ λελουμένων τὸ σῶμα. ὕδατι καϑαρῷ xol 

ΠΡ, ἐχόντων τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος, πιστὸς γὰρ ὃ 

.20. ἐπαγγειλάμενος" ἢ. χρὴ δὲ τὸν εὐδαίμονα γάμον 

| Sylb.ors πλούτῳ ποτὲ οὔτε κάλλει κρίνεσθαι, ἀλλ᾽ ἀρετῇ. 

| οὐδεμίαν, : 

φησὶν 7j τραγῳδία, 

20 ΐ ὥνησε κάλλος slg πόσιν ξυνάορον, 
ἀρετὴ δ᾽ ὥνησε πολλάς" πᾶσα γὰρ ἀγαϑὴ γυνὴ 
4| τις ἀνδρὶ συντέτηκε, σωφρονεῖν ἐπίσταται. 

εἶτα οἷον παραινέσεις διδοῦσά φησι" ' 

πρῶτα μέν γε τοῦϑ'᾽ ὑπάρχει xüv ἄμορφος ἦ πόσις 

95 χρὴ δοκεῖν εὔμορφον εἶναι τῇ γὲ νοῦν κεκτημένῃ. 
οὐ γὰρ ὀφϑαλμὸς τὸ κρῖνόν ἐστιν, ἀλλὰ νοῦς, Ρ. 

καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. πάνυ γὰρ. κυρίως 7j -γραφὴθ22. 
d ^ 22 - 2 

«βοηθὸν. N)- εἶπεν τὴν γυναῖχα δεδόσϑαι τἀγδροὶΡοιῖ. 

παρὰ. τοῦ ϑεοῦ. ' 

30 νς- $.129. Ζῆλον οὖν οἶμαι ὡς ἕκαστον τῶν προσ- , 

πιπτόντων λυπηρῶν πρὸς τἀνδρὸς κατὰ τὴν οἰκουρίαν 

957) 1 Timoth, 4, 5. Hebr. 10, 22sq. **) Genes. 2, 20. 
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/ » ADS ^) : , λόγῳ ϑεραπεύειν. μετὰ πειϑοῦς προαιρήσεται, εἶ δὲ" 
M ΄ / pA /4 δὴν τ, l4 μὴ ὑπακούοι τότε ἤδη πειράσεται. χαϑόσον οἷόν τέ 

ἐάν ve ἀποθνήσκειν δέῃ μετὰ τοῦ λόγου ἐάν τε ζῆν, 
ὄσυλλήπτορα καὶ. κοινωνὸν τῆς τοιαύτης πράξεως τὸν 
ϑεὸν εἶναι νομίζουσα, τὸν τῷ ὄντι παραστάτην καὶ 
σωτῆρα εἴς τε τὸ παρὸν εἰς τε τὸ μέλλον, στρατηγόν 
τε καὶ ἡγεμόνα πάσης πράξεως ἐκεῖνον πεποιημένη, 
σωφροσύνην μὲν καὶ δικαιοσύνην ἔργον ἡγουμένη, τὸ 

τρϑεοφιλὲς δὲ ποιουμένη τέλος. ᾿ : 

— 130. Χαριέντως γοῦν ἐν τῇ πρὸς Τίτον ἐπι- 
€ 7, € 5 x i στολῇ. ὃ ἀπόστολος δεῖν εἶναί φήσι. ετὰς πρεσβύτι-. 

- duc ἐν χαταστήματι ἱεροπρεπεῖ μὴ διαβόλους μὴ 
οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, ἵνα σωφρονίζωσι τὰς véag- 

r4 λ / ὃ 5 λι /. Ψ ς M 3t 1ὐφιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους, σώφρονας, ἁγνὰς, ol- 
᾿ ς » 1 ! xovgovc, ἀγαϑὰς, ὑποτασσομέγας τοῖς ἰδίοις ἀνδρά- 

σιν, ἵνα μὴ ὃ λύγος τοῦ ϑεοῦ βλασφημῆται ἢ, 
«μᾶλλον δὲ φησὶν εἰρήνην διώκετε μὲτὰ πάντων 

τῇ J- 

καὶ τὸν ἀγιασμὸν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν χύ- f p / c - 20gi0v, ἐπισκοποῦντες μή τις πόρνος ἢ βέβηλος, ὡς 
3 - ^ 

^^ Ἡσαῦ ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδοτο τὰ 7tQ(0TOTO— 
J ^ " ^ κιά, καὶ μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνυχλῇ 

AN. 2 2.»ϑ ὦ ^ € np» x E xoi δὲ αὐτῆς μιανϑῶσιν. oi πολλοί" **). 

ὃ. 181. Εἰϑ' οἷον κολοφῶνα ἐπιϑεὶς τῷ περὶ 
" , ] , 2 ΄, / c / 2 M L πιφέρει, «τίμιος ὃ γάμος ἐν. πᾶσι 2όγάμου ξητήματι ἐπιφέρει, ς τίμιος ὃ γάμος ἐν. πᾶσι 
καὶ n κοίτη ἀμίαντος, πόργους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ 
ςε /0) κὰκ CN N E )| évóc δὴ / 0 ϑεὸς )  évóg δὴ σχοποῦ καὶ ἑνὸς ἢ τέλους 

c ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ δεδειγμένου, τὸν τέλειον ὃ Πέτρος 
ἐν τῇ ἐπιστολῇ φησὶ, ὀλίγον ἄρτι & δέον λυπηϑέν- 

ϑῦτὲς ἔν ποικίλοις πειρασμοῖς Tv τὸ δοκίμιον τῆς πί- 
στεως ὑμῶν πολὺ τιμιώτερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμέ- 

ς ^ " x vov χαὶ διὰ πυρὸς δεδοκιμασμένου εὑρεθῇ elg ἔπαι- 

- ^ 

5) Tit. 2, 2— 5, 55) Hebr. 12, 13 — 17, ***) Ibid. 
13 4. ὶ 

ἐστιν ἀνθρωπίνῃ φύσει ἀναμάρτητον διεξάγειν βίον, 
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yov xci δόξαν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ" ὃν οὐκ 
εἰδότες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ δρῶντες, πιστεύοντες 

δὲ ἀγαλλιᾶσϑε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, 

κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως σωτηρίαν ψυχῶν" ἢ). 

“δδιὸ xal Παῦλος καυχᾶται διὰ Χριστὸν γεγονέναι ἔν 

^ χόποις περισσοτέρως ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως ἐν 
ϑανάτοις πολλάκις" "ἢ... 

Cap. XXI. 

- $& 132. Ἐνταῦϑα τὸ τέλειον εὑρίσκω mo0AAa- 

τοχῶς ἐχλαμβανόμέενον. κατὰ τὸν ἐν ἑκάστῃ " κατορ-᾿ 

᾿ϑοῦντα ἀρετῇ. τελειοῦται γοῦν τις καὶ ὡς. εὐλαβὴς 
χαὶ ὡς ὑπομονητικὸς καὶ ὡς ἐγκρατὴς καὶ ὡς ἐργά- 
τῆς καὶ ὡς μάρτυς καὶ ὡς γνωστικός" πάντα δὲ ὁμοῦ P. 
τέλειος οὐκ οἷδ᾽ & τις ἀνθρώπων. ἔτι ἄνϑρωποςθ238. 

150v, πλὴν μόνον ὃ δὲ ἡμᾶς ἄνθρωπον ἐγδυσάμενος Ῥοιι. 

καί voi κατὰ νόμον ψιλόν. τίς οὖν εἴη τέλειος; ὃς 

ἀποχὴν κακῶν ἐπαγγέλλεται, δδὸς δέ ἐστιν αὕτη ἐπί 

τε τὸ εὐαγγέλιον ἐπί v& τὴν εὐποιίαν. ἀλλὰ νομικοῦ 

— μὲν τελείωσις γνωστικὴ, εὐαγγελίου πρόσληψις ἵνα γέ- 

ἡονήται 0 κατὰ γόμον τέλειος, οὕτω γὰρ προεϑέσπισεν 

ὃ κατὰ νόμον Π]ωῦσῆς ἀκοῦσαι δεῖν ἵνα ἐχδεξώμεϑα 

κατὰ τὸν ἀπόστολον πλήρωμα νόμου τὸν Χριστόν... 

ἐν εὐαγγελίῳ δὲ ἤδη προχόπτει ὃ γνωστικὸς οὐ βα- 

ϑμῷ χρησάμενος τῷ νόμῳ μόνον, συνιεὶς δὲ αὐτὸν C 

25401 νοήσας ὡς παρέδωχε τοῖς ἀποστόλοις 0 τὰς δια- 

ϑήχας δεδωχὼς χύριος. εἰ δὲ καὶ πολιτεύσαιτο 0g- 

ϑῶς, ὥσπερ οὖν ἀδύνατον δυσεργείᾳ γνῶσιν ἔπακολου- 

ϑεῖν, μάρτυς τε ἐπὶ τοῖσδε ὀρϑότατα ὁμολογήσας. δὲ 

ἀγάπην γένοιτο πλείδνα τὴν ἀξίαν ὡς ἐν ἀνϑρώποις 

ϑολαμβάνων" οὐδ᾽ οὕτως φϑάσει τέλειος ἐν σαρκὶ κλη- 

ϑεὶς, ἐπεὶ τὴν προσηγορίαν ταύτην προείληφεν D 

συμπεραίωσις τοῦ βίου φϑάσαντος ἤδη τοῦ γνωστικοῦ 

*) 1 Petr. 1, 6—9. | “5) 2 Corinth, 11, 23. 

Clement, Alex. vol. II. Gg 
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μάῤτυρος τὸ τέλειον ἔργον ἐνδείξασϑαι καὶ παραστῆ- 
ὅαι χυρίως δὲ ᾿ἀγάπης γνωστικῆς εὐχοαρισϑέντος αἷ- 
'“μᾶτος,͵ Avbat Mv og τὸ Su. 

V n 

7$ 133. JMoxd Quoc Diidppui ἂν em τέλειός τε 
δὲν δίκῃ κηρυχϑείη, ς ἅνα ἧ “ὑπερβολὴ τῆς «δυνάμεως 
jj τοῦ eU xci m ἐξ Tuv" ᾿ "ὥς gquow ὃ ἀπόστο- 
λος" “μόνον τὸ προαιρετιχὸν καὶ τὴν ἀγάπην σώξωμεν, 
ἐν παντὶ ϑλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενγοι, ἄἅπο-. 
ούμενοι , ἀλλ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι, ἄλλ᾽ 

10οὺκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολ- 
λύμενοι" ἢ). χρὴ γὰρ τοὺς σπεύδοντας εἰς συντε- 
λείωσιν κατὰ τὸν αὐτὸν ἀπόστολον «ἰιηδεμίαν ἐν 

᾿ μηδενὶ διδόναι προσχοπὴν ἀλλ i» παντὶ συνιστάναι 
ἑαυτοὺς οὐκ ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ ϑεῷ". ἔστω δὲ 

τδκατεπακολούϑημοα, πείϑεσθαι χαὶ τοῖς ἀνθρώποις, καὶ 
γὰρ τούτοις εὔλογον! διὰ τὰς ἐπηρεαζούσας βλασφημίας. 
ἢ δὲ διασύστασις , ἐν ἱπομονῇ πολλῇ, ἐν ϑλέψεσιν, ἐν 
ἀγάγκαις, ἐν στεγοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐ ἐν φυλακαῖς, ἐν 
ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 

20ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροϑυμέᾳ, ἐν χρηστότητι, P. 
ἐν πγεύματι" ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποχρίτῳ ^ ἐν λόγῳθ24. 
ἀληϑείας, ἐν δυνάμει θεοῦ" m) , «ὥνα ὦμεν vaoiPott. 
ϑεοῦ καϑαρισϑέντες ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς 

Ρ. xal. πγεύματυς" κἀγὼ" , grow, , εἰσδέξομαι ὑμᾶς καὶ 
426. ἔσομαι ὑμῖν͵ εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσϑέ. μοι εἷς 

5γ! υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ᾽ TOR 
«ἐπιτελοῦμεν ovY , φησὶν͵ «ἁγιωσύνην ἐν φύβῳ ϑεοῦ". 
εἰ, γὰρ καὶ λύπην ὃ φόβος. “γεννᾷ, «χαίρω" 2, λέγω 
«οὐχ ὅτι ἐλυπήϑητε ? ἀλλ ὅτι ἐλυπήϑητε εἷς μετά- 

30rota», ἐλυπήϑητε γὰρ κατὰ ϑεὸν ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιὼω- 
ϑῆτε ἐξ ἡμῶν, ἢ γὰρ κατὸ ϑεὸν λύπη μετάνοιαν εἷς 
σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται, ἢ δὲ τοῦ κόσμου 

5) 2 Corinth. 4, 7—9. 45) Ibid. 6, 3— 7. 455) Ibid. 
7, 1. 6, 16 sq. 19. A 
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λύπη ϑάνατον κατεργάζεται. ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο 
τὸ xarà ϑεὸν λυπηϑῆναι ὑμᾶς πόοην κατειργάσατο 
ὑμῖν σπουδήν; ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, 
ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόϑησιν, ἀλχὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκ- 

| ὁδίκησιν" ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι 

τῷ πράγματι" ἢ). vais | 

ᾧ, 134. Ταῦτα γνωοτιχῆς ἀσκήσεως προγυμνά- 
σματα. ἐπεὶ δὲ ὃ παντοχράτωρ ϑεὸς αὐτὸς ἔδωκεν 

| “τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ 

|. τθεῤαγγελιστὰς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους πρὸς 

τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἷς 

οἰκοδομὴν τοῦ σώματος. τοῦ Χριστοῦ μέχρι καταν- 

τήσομεν πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς 

ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ εἰς ἄνδρα τέλειον, εἷς 

τόμέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ" **), 

σπευστέον ἄπανδροῦσϑαι γνωστικῶς; χαὶ τελειοῦσθαι 

ὡς Uri μάλιστα ἔτι ἐν σαρκὶ κατυμένοντας ἐκ τῆς 

τελείας ἐνϑένδε δμοφροσύνης μιελετήσαντας  συνδρα- 

μεῖν τῷ ϑελήματι τοῦ ϑεοῦ εἰς τὴν ἀποκατάστασιν 

“οτῆς τῷ ὄντι τελείας εὐγενείας τε καὶ συγγενείας elc 

τὸ πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ τὸ ἐκ καταρτισμοῦ τελείως 

ἀπηρτισμένον. . ἤδη συνορῶμεν ὅπῃ καὶ ὕπως καὶ 

6móit ὃ ϑεῖος ἀπόστολος τὸν τέλειον λέγει καὶ ὡς 

τελείον ἐμφαίνει διαφοράς. πάλιν τε αὖ ἑκάστῳ δί- .. 

όδοταιῖ ἢ φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον" 

ᾧ μὲν γὰρ δίδοται διὰ τοῦ πγεύματος λόγος σοφίας; 

ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, ἑτέρῳ 

πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα 

ἰαμάτων ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα 

βοδυνάμεων, ἄλλῳ προφητεία, ἄλλῳ διάκρισις πνευμά- 

^aa, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία. γλωσ-. 

σῶν" πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ, 

πνεῦμα διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καϑὼς βούλεται" *99).625. 
Ι Pott. 

») 2 Corinth. 7, 1. 9 — 11, 5) Ephes. 4, 11— 13. 
555) 1 Corinth. 12, 7 — 11. 

Gga2'- 
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δ. 135. Ὧν οὕτως. ἐχόντων οἱ bv προφῆται 
- ἐν “προφητείᾳ τέλειοι, οἱ δίκαιοι δὲ ἐν δικαιοσύνῃ 
καὶ οἱ μάρτυρες ἐν δμολογίᾳ, ἄλλοι δὲ ἐν κηρύγματι 
οὐκ ἀμέτοχοι μὲν. τῶν. κοινῶν ἀρετῶν, κατορϑοῦντες 

ὁδὲ ἐν οἷς ἐτάχϑησαν, ἐπεὶ τίς ἂν εὖ φρονῶν εἶποι 
τὸν προφήτην οὐ δίκαιον; τί γάρ; οὐχὶ καὶ οἱ δίκαιοι 
ὥσπερ ᾿ἀβρδὸμ προεφήτευσεν; 

ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωχε ϑεὸς πολεμήια ἔργα, 
ἄλλῳ δ᾽ ὀρχηστὺν, ἑτέρῳ κίϑαριν καὶ. ἀοιδήν. 

Όμηρος λέγει. «ἀλλ᾽. ἕκαστος ἰδιον ἔχει. χάρισμα. 
“ἀπὸ ϑεοῦ,.ὁ μὲν οὕτως, ὃ δὲ οὕτως" ἢ), οἱ ἀπόστο- 
λοι δὲ ἐν πᾶσι πεπληρωμένοι. ; : 

$- 136. Ἐὺρήσεις γοῦν ἢν ϑελήσῃς ἐκ τῶν πρά- 
ξεων καὶ τῶν συγγ θαμμάτων αὐτῶν τὴν γνῶσιν, τὸν 

1δβίον, τὸ “κήρυγμα, τὴν δικαιοσύνην, τὴν ἁγνείαν, τὴν 
προφητείαν. ἰστέον μέντοι, ὅτι εἶ xci ὃ Παῦλος 
τοῖς χρόνοις γέάζει εὐθέως μετὰ τὴν τοῦ κυρίου 
ἀνάληψιν ἀχμάσας, ἀλλ᾽ οὖν ἡ γραφὴ αὐτῷ ἐκ τῆς 
παλαιᾶς ἤρτηται διαϑήκης ἐχεῖθεν ἀγαπνέουσα καὶ 

Φ0λαλοῦσα᾽ i γὰρ εἷς «Χριστὸν πίστις καὶ 1 τοῦ εὐαγ- 
yeMov. γνῶσις ἐξήγησίς ἐστι xol τοῦ νόμου πλήρωσις. 
χαὶ διὰ τοῦτο εἴρηται τοῖς Ἑβραίοις, ς ἐὰν μὴ πι- 
στεύσητε οὐ μὴ συνῆτε" 8t). τουτέστιν ἐὰν μὴ σι-- 
στεύσητε τῷ διὰ γόμου προφητευϑέντι καὶ ὑπὸ νόμου 

Ξοϑεσπισϑέντι, οὐ συγήσετε τὴν διαϑήκην τὴν παλαιὰν 
ἣν αὐτὸς κατὰ τὴν ἰδίαν ? ἐξηγήσατο παρουσίαν. 

ἜΤΟΣ Cap. XII. 
$. 137. Ὃ δὴ συνιὼν καὶ διορατικὸς οὗτός 

| ἐστιν. ὃ γνωστικός. ἔργον δὲ αὐτοῦ οὐχ 7 ἀποχὴ 
δοτῶν καχῶν, ἐπιβάϑρα γὰρ αὕτη προκοπῆς μεγίστης, 

οὐδὲ μὴν ποιεῖν τι ἀγοθὸν ἤτοι διὰ φόβον, γέγραπται 

5) 1 Corinth, 7, 7. 55) Iesai, 7, 9. : E 
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ydo" ποῦ φύγω καὶ ποῦ κρυβήσομαι ἀπὸ
 προσώπου 

* 900; ἕν ἀναβῶ εἰς τὸν ovQaYOY, OU ἐχεῖ εἶ, ἐὰν 

^ ἀπέλθω εἴς τὰ ἔσχατα τῆς ϑαλάσσης ἐχεῖ ἡδεξιά σου, 

tà» καταβῶ εἰς ἀβύσσους, ἐκεῖ τὸ πνεῦμά σου *)* 

5023 οὐδὲ δὲ ἐλπίδα " τιμῆς ἐπηγγελμένης, εἴρηται 

γὰρ, «ἰδοὺ κύριος καὶ ὁ μισϑὸς αὐτοῦ, ἀπὸ προσώ- 

που αὐτοῦ, ἀποδῦναι ἑχάστῳ κατὰ τὰ ἔργά αὐτοῦ" **)* 

εὖ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ 

καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν 0. ϑεὸς 

τοτοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν" 9**): μόνη δ᾽ ἢ δὲ ἀγάπην 

εὐποιία ἢ δὲ αὐτὸ τὸ καλὸν αἱρετὴ τῷ γνωστικῷ. 

$. 188. «Αὐτίκα ix προσώπου τοῦ ϑεοῦ τῷ 

χυρίῳ λέλεκται, αἴτησαι παρ᾿ ἐμοῦ xci δώσω. σοὶ ̓. 

ἔϑνη τὴν κληρονομίαν σοὺ" T), αἰτημα τὸ βασι-626. 

1λικώτατον διδάσχων αἰτεῖσθαι τὴν τῶν ἀνθρώπωνγθοιι. 

. σωτηρίαν ἀμισϑὶ, ἵνα δὴ ἡμεῖς κληρονομήσωμεν καὶ 

χτησώμεϑα τὸν. κύριον. ἔμπαλιν γὰρ χρείας τινὸς 

ἕτεχεν, ἵνα μοὶ τόδε γένηται καὶ τόδε μὴ γένηται, τῆς 

- ἐπιστήμης ἐφιέσϑαι τῆς “περὶ τὸν ϑεὸν οὐχ ἴδιον 

20yvoctixoU, ἀπόχρη δ᾽ αὐτῷ αἰτία τῆς ϑεωρίας 9] 

νῶσις αὕτη: τολμήσας γὰρ smoué ἂν, οὐ διὰ τὸ 

σώζεσϑαι βούλεσθαι τὴν γνῶσιν αἱρήσεται ὃ δὲ αὖ- 

τὴν τὴν. ϑείαν ἐπιστήμην μεϑέπων τὴν γνῶσιν" τὸ 

μὲν γὰρ νοεῖν x συνασχήσεως εἰς τὸ ἀεὶ νοεῖν ἐκτεί- 

φόγεται, τὸ δὴ ἀεὶ νοεῖν οὐσία τοῦ γινώσχοντος κατὰ 

᾿ἄνάχρασιν ἀδιάστατον γενομένη καὶ ἀΐδιος ϑεωρία 

ζῶσα ὑπόστασις μένει. εἰ γοῦν τις xad ὑπόϑεσιν 

προϑείη τῷ γνωστιχῷ πότερον ἐλέσϑαι βούλοιτο, τὴν 

νῶσιν τοῦ ϑεοῦ ἢ τὴν σωτηρίαν τὴν αἰώνιον, εἴη 

3002 ταῦτα κεχωρισμένα παντὸς μᾶλλην ἐν ταυτότητι 

ΠΡ ὄντα, οὐδὲ καϑοτιοῦν διστάσας ἕλοιτ ἂν τὴν γνῶ- 

297. τοῦ ϑεοῦ, δὶ αὐτὴν αἱρετὴν κρίνας εἶναι τὴν 

Sylb. 

5) Psalm. 139, 1—10. 55) Iesai, 40, 10. 62, 11. 

Psalm. 62, 12.  Apocalyps. 22, 12. Roman. 2, 6. 

999) 1 Corinth. 2, 9, Ὁ) Psalm. 2, 8. 

^ 
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. ἐπαναβεβηκυῖαν τῆς πίστεως DAP yd εἰς vada 
ἰδιότητα. : 

ὃ, 139. Αὕτη τοίνυν ἣ πρώτη ἀγαϑοποιία τοῦ 
τελείου, ὅταν μὴ Ou τι χφειῶδες τῶν εἷς αὐτὸν. ; 
δσυντεινόντων γίνηται Ἶ χρίναντος δ᾽ ὅτι καλὸν τὸ ἀ- 
γαϑὸν ποιεῖν ἐχτενῶς 3 ἐνέργεια φερομένη. ἐν πᾶσι 
πράξει ἀγαϑύνηται, οὐκ iq? ὧν μὲν, ἐφ΄ ὧν δ᾽ οὔ 
ἀλλ ἐν ἕξει εὐποιίας καταστᾶσα μήτε διὰ δόξαν ἐ ἔτι 
7? ὡς φασιν οἱ φιλόσοφοι τὴν εὔκλειαν μήτε διὰ 

τομισϑὸν εἶτε παρὰ ἀγϑρώπων εἶτε ἐχ ϑεοῦ" χατ ti- 
κόνα καὶ χαϑ' ὁμοίωσιν τοῦ xvglov τὸν βίον ἐχτε- 
λοίη. χἤν σῶς ἀγαϑοεργοῦντι αὐτῷ ἐναντίον τι ü- 
παντήσῃ; ὡς ἀγαϑὴν τὴν ἀντιμισϑίαν ἀμνησικάκως. 
προήσεται, ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους" *) δίκαιος καὶ 

15&yo30c. γινόμενος. τοιούτοις τισὶν ὃ κύριος λέγει, «γέ- 
γεσϑὲ ὡς ὃ πατὴρ ὑμῶν τέλειος" *^). τούτῳ τέϑνηκεν 
3 σὰρξ, ζῇ δὲ αὐτὸς μόνος ἀφιερώσας τὸν “τάφον 
εἰς ναὸν ἅγιον κυρίῳ, τὴν παλαιὰν ἁμαρτητικὴν ψυ- 
χὴν ἐπάλευ ἐ{8) πρὸς ϑεόν. 

20 S 140. Οὐκ ἐγκρατὴς ᾿οὗτος ἔτι, ἀλλ dv ἕξει. 
γέγονεν ἀπαϑείας σχῆμα ϑεῖον ἐπενδύσασϑαι &va- P. 
μένων. ἐὰν ποιήσῃς᾽ $ φησὶν, , «ἐλεημοσύγην ειηδεὶς 027, 
γινωσκέτω, καὶ ἐὰν γηστεύσῃς, ἄλειψαι, ie ὃ OógPott. 
μόνος γινώσκῃ y Pan), ἀνϑρώπων δὲ οὐδὲ εἷς. ἀλλ᾽ οὐδὲ ΝΒ 

250106 ὃ ἐλεῶν ὃ ὅτι ἐλεεῖ γινώσκειν ὀφείλει" ἔσται γὰρ - 
οὕτω ποτὲ μὲν οἰκτίρμων, ἄλλοτε δὲ οὔ. ἐπὰν δὲ ἐν 
ἕξει ποιήσῃ τὸ εὐεργετητιχὸν ; φύσιν ἀγαϑοῦ μιμήσε- 
ται" 3 δὲ διάϑεσις καὶ φίσις ἔσται xal. συνάσκησις. 
ov δεῖ δὲ ἀρϑέντας μετατεθῆναι, ἀλλὰ βαδίζοντας 

βοἀφικέσϑαι οἷ δεῖ. τοῦτο γάρ ἐστι «τὸ ἑλκυσϑῆναι 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς" i) διὰ πάσης τῆς στενῆς διελ- 
ϑόντας ὁδοῦ, τὸ ἄξιον γενέσϑαι τὴν δύναμιν. τῆς 
χάριτος. παρὰ τοῦ ϑεοῦ λαβεῖν, ἀκωλύτως ἀναδρα- 

5) Matth. 5, 45. 945) Tbid. v. 48, — ***) Ibid, 6, 1 54. 
4) Ioann. 6, 44. Matth, 7, 13 sq. ; 

boc Gancta sisi i " , 
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μεῖ ἵν" χἂν μισῶσι. τὸν ἐχλεχτόν τινές; older: οὗτος τὴν 

ἄγνοιαν αὐτῶν οἰκτείρων τῆς ἀμαϑίας τὴν γνώμην 

αὐτῶν. 
y 141. Εἰχότως οὖν ij γνῶσις αὕτη ἀγαπᾷ καὶ 

ὁτοὺς ἀγνοοῦντας διδάσκει τὲ χαὶ. παιδεύει. τὴν πᾶσαν. 

κτίσιν τοῦ παντοχράτορος ϑεοῦ τιμιᾶν. εἴ γε ἀγαπᾶν 

μεμάϑηχε τὸν ϑεὸν, οὐχ ἕξει τὴν ἀρετὴν ἀπόβλητον 

οὗτος οὐδαμῶς οὔτε; ὕπαρ οὔτε ὄναρ οὐδὲ κατὰ 

φαντασίαν τινά" ἐπεὶ μηδ᾽ ἐξίσταταί ποϑ' ἑαυτῆς ? 

| 10£&ic ἀποπεσοῦσα τοῦ ἕξις εἰναι" εἴτ᾽ οὖν ἕξις 4 

γνῶσις εἴτε διάϑεσις εἶναι λέγοιτο; τῷ γὰρ μὴ πα- 

θεισιέναι, ποτὲ ἐννοίας διαφόρους ἀναλλοίωτον τὸ 

ἡγεμονικὸν μένον οὐ προσλαμβάνει τινὰ ἑτεροίωσιν 

φαντασιῶν, τὰς ἐκ τῶν μεϑημερινῶν κινήσεων ἀγειδω- 

 1δλοποιίας Ὀνειρῶττογ' διὰ τοῦτό τοι χαὶ ὃ κύριος. 

εἰγρηγορέναι" rA παραγγέλλει, ὥστε μηδὲ ὄναρ ἡμῶν 

παϑαίνεσθαί ποτε τὴν AVI ἀλλὰ xol τῆς νυχτὸς. 

τὴν πολιτείαν ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἐνεργουμένην καϑαρὰν 

καὶ ἀκηλίδωτον διαφυλάττειν πφϑοστάττει" αὕτη γὰρ 

207, χατὰ δύναμιν ἐξομοίωσις, πρὸς ϑεὸν τὸ φυλάττειν- 

τὸν γοῦν. ἐν τῇ κατὰ τὰ αὐτὰ σχέσει" αὕτη δὲ vot 

σχέσις ὡς νοῦ; ἥ δὲ ποικίλη διάϑεσις γίνεται τῇ 

πρὸς τὰ ὑλικὰ προσπαϑείᾳ. 
. 

δ. 142. Ἢ μοὶ δοκοῦσιν εὐφρόνην ᾿κερδληκέναιι. 

251)» νύχτα, ἐπειδὴ τηνικάδε. 5 ψυχὴ πεπαυμένη τῶν. 

αἰσϑήσεων συνγεύει πρὸς αὐτὴν καὶ μδλλον μετέ-628. 

χει τῆς φρονήσεως. διὰ ταῦτ οὖν χαὶ αἱ T£). erai Pott. 

| γίνονται γυχτὸς μάλιστα, σημαίνουσαι' τὴν ἐν vidi 

|. τῆς ψυχῆς συστολὴν ἀπὸ τοῦ σώματος. κἀρ᾽ οὖν 

ϑομὴ καϑεύδωμεν ὧς oi λοιποὶ, ἀλλὸ γρηγορῶμεν καὶ 

γήφωμεν" οἵ γὰρ καϑεύδοντες γυχτὸς καϑεύδουσι xai 

οἱ μεϑυσκόμενοι γυχτὸς μεϑύουσι, ἡμεῖς δὲ ἡμέρας 

ὄντες. γήφωμεν ἐνδυσάμενοι ϑώρακα πίστεως καὶ 

ἀγάπης “καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίου" **). 

ν᾿ ὼ...ς..- :-.ς-“«-.-.» 

e) Matth, 24, 42. **) 1 Thessal. ὅ, 6— δ. 

ἢ ᾽ / 
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ον 148... Ὅσα δ᾽ αὖ περὶ ὕπνου λέγουσι τὰ 
αὐτὰ yg) καὶ περὶ. ϑανάτου ἐξακούειν. ἑχάτερος - 
"γὰρ δηλοῖ τὴν ἀπόστασιν τῆς ψυχῆς ὃ μὲν μᾶλλον," 
0 δὲ ἧττον, ὅπερ ἐστὶ καὶ παρὰ Ἡρακλείτου λαβεῖν" 

διἄνϑρωπος ἐν εὐφροσύνῃ φάος ἅπτεται ἑαυτῷ ἀπο- 
ϑαγὼν ἀποσβεσϑεὶς, ζῶν δὲ, ἅπτεται τεϑνεῶτος 
εὕδων ἀποσβεσϑεὶς ὕψεις, ἐγρηγορὼς ἅπτεται εὕδον-: 
τος. ο μαχάριοι γὰρ οἱ εἰδότες τὸν κύριον" - xarà 
τὸν ἀπόστολον ὅτι ὥρα ὑμᾶς ἤδη ἐξ ὅπνου ἐγερ-- 

τοϑῆναι" νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἣ σωτηρία ἢ ὅτε 
᾿ ἐπιστεύσαμεν, ἣ νὺξ προέκοψεν, ἢ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. 
ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σχότους, ἐνδυσώμεϑα δὲ 
τὰ ὅπλα τοῦ φωτός" *). ἡμέραν δὲ τὸν υἱὸν ἀλλη-- 
γορεῖ καὶ φῶς, τάς τε αὖ παραγγελίας ὅπλα φωτὸς ue- 

τόὁταφοριχῶς. ταύτῃ τοὶ λελουμένους φασὶ δεῖν ἐπὶ τὰς 
ἱεροποιίας καὶ τὰς εὐχὰς ἱέναι καϑαροὺς καὶ λαμπρούς. 

| ἦν 144, Καὶ τοῦτο μὲν συμβόλου χάριν. γίνε- 
σθαι τὸ ἔξωϑεν κεκοσμῆσϑαί τε καὶ ἡγνίσθαι, ἁγνεία 
δέ ἐστι φρονεῖν ὅσια καὶ δὴ καὶ ἢ εἰχὼν τοῦ βω- 

2οπτίσματος εἴη ἂν xal 5 ἐκ ἸΠωῦσέως ποαραδεδομέγη 
τοῖς ποιηταῖς ὧδέ πως" x 405 
ἢ "δ᾽ ὑδρηναμένη καϑαρὰ χροὶ dua ἔχουσα **)- 

ἢ Πηνελόπη ἐπὶ.τὴν εὐχὴν ἔρχεται" Τηλέμαχος δέ 
: χεῖρας νιψάμενος πολιῆς ἁλὸς eye? ϑήνῃ. 555). 
2δἔϑος τοῦτο Ιουδαίων ὡς καὶ τὸ πολλάκις ἐπὶ κοίτῃ 
βαπτίζεσϑαι. εὖ γοῦν κἀκεῖνο εἴρηται, iod μὴ Àov- 
τρῷ, ἀλλὰ νύῳ καϑαρός. ἁγνείᾳ γὰρ οἶμαι τελεία P. 
ἢ τοῦ νοῦ καὶ τῶν ἔῤγων καὶ τῶν διανοημάτων,628. 
πρὸς δὲ xol τῶν λόγων εἰλικρίγεια καὶ τελευταῖα ἤΡοτε, 

ϑθυχατὰ τὰ ἐνύπνια ἀναμαρτησία. à 
(007,8. 146. “Ικανὴ δὲ οἶμαι ἀνθρώπῳ κάϑαρσις, 
μετάνοια ἀχριβὴς καὶ βεβαία, d γε κατεγνωκότες 
ἑαυτῶν ἐπὶ ταῖς προγενομιέναις πρἄξεσι προΐεμεν εἰς opp COMMA S 

: 2 Roman. 13, 11.sq. **) Odyss, 0. 750. 556) Odyss. 
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|. τὸ πρόσϑεν μετὰ ταῦτα νοήσαντες xul τὸν νοῦν ἔξα-- 
Ρ, γαδύντες τῶν τε κατ᾿ αἴσϑησιν τερπόντων χαὶ τῶν 
)98.:0009ev πλημμελημάζων. εἶ γοῦν τὴν ἐπιστήμην 
ἡγιν.ἐτυμολογεῖν χρὴ καὶ ἀπὸ τῆς στάσεως τὴν ἐπιβο-- 
ϑλὴν αὐτῆς ληπτέον, ὅτι ἵστησιν ἡμῶν £v τοῖς πρά- 
τ yueci τὴν ψυχὴν ἄλλοτε ἄλλως πρότερον φερομέ- 

Ἢ γῃν. ὡς αὕτως χαὶ τὴν πίστιν ἐτυμολογητέον τὴν 

"περὶ τὸ ὃν στάσιν τῆς ψυχῆς ἡμῶν, ἡμεῖς δὲ τὸν 
ἀεὶ χαὶ ἐν πᾶσι δίκαιον ποϑοῦμεν μαϑεῖν, ὃς μήτε τὴν 

102x τοῦ νόμου δεδιὼς χόλασιν μήτε τὴν τῶν συνόντων 
χαὶ ἐπεξιόντων. τοῖς πλημμεληϑεῖσι μισοπονηρίαν εὖ- 

λαβούμενος μήτε τὸν ἐξ αὐτῶν τῶν ἀδικουμένων κίν-- 

δυνον ὑφορώμενος διαμένει δίχαιος,. ὃ γὰρ διὰ ταῦ- 

τὰ τοῦ πράττειν τὶ τῶν ἀδίκων ἀπεχόμενος οὐχ 
1δἑχὼν. χρηστὸς, φόβῳ δὲ ἀγαϑύός. καὶ 0 ys "Eníxovgoc 

ο΄ ἀδικεῖν ἐπὶ κέῤδει τινὶ βούλεσθαί φησι τὸν xov αὖ- 
τὸν Goqóv: πίστιν γὰρ λαβεῖν περὶ τοῦ λαϑεῖν οὗ 
δύνασϑαι. (dort εἶ πιστήσεται λήσειν ἀδικήσει κατ 
αὐτόν. . | . 

20 ᾧ. 146. Καὶ τοιαῦτα μὲν τὰ σχοτεινὰ δόγματα, 

—Bl δὲ χαὶ ἐλπίδι τῆς ἐπὶ δικαίοις παρὰ τοῦ ϑεοῦ ἀ- 

μοιβῆς ἀφέξεταί τις τοῦ ἀδιχεῖν οὐδ᾽ οὕτως ἑκὼν 

χρηστεύεται, ὡς γὰρ ἐκεῖνον ὃ φόβος οὕτω τοῦτον 

τ ὗ μισϑὸς δικαιοῖ, μᾶλλον δὲ δίκαιον εἶναι δοκεῖν δεί-- 

ἰφόχνυσι. τὴν δὲ ἐλπίδα τὴν μετὰ ϑάνατον οὐ μόνον 

οἵ τὴν βάρβαρον σοφίαν μετιόντες ἴσασι τοῖς μὲν 

᾿ς ἀγαϑοῖς καλὴν, τοῖς δὲ φαύλοις ἔμπαλιν, ἀλλὰ καὶ 

οἱ Πυϑαγόρειοι" τέλος γὰρ κἀκεῖνοι τὴν ἐλπίδα ὕπη- 

yógevov τοῖς φιλοσοφοῦσιν, ὕπου γε χαὶ ὁ Σωχράτης 

802v (αίδωνι μετὰ ἀγαϑῆς ἐλπίδος φησὶ τὰς καλὰς ψυχὰς ΡῈ 

ἐνθένδε ἀπιέναι, καὶ πάλιν τοὺς πονηροὺς κυκίζωνθ80, 

ἀντιτίϑησι" ζῶσι γὰρ μετὰ κακῆς ἐλπίδος λέγων οί, 

συγάδειν τούτῳ χαὶ ὃ Ἡράκλειτος φαίνεται δὲ ὧν 

φησὶ περὶ τῶν ἀνϑρώπων διαλεγόμενος, ἀνθρώπους 

βόμένει ἀποϑανόντας ἅσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοχέου- 
: 

ot. 

L3 
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&. 147. Θείως οὖν ὃ Παῦλος ΤΉ ἫΝ ἄντι- 
xQvc ἐπιστέλλει, εὖ ϑλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἢ 
δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴν, ἢ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἢ δὲ ἐλ- 
πὶς οὐ καταισχύνει" s. δὲ ἐλπίδα μὲν γὰρ τὴν 
ὁμέλλουσαν 1j ὑπομονή" ἐλπὶς δὲ δμωγύμώς καὶ 7 
(ijs ἐλπίδος ἀπόδοσίς τὲ καὶ ἀποκατάστασις, 5 καὶ 
οὐ καταισχύνει μὴ ὀνειδιζομένη ἐ ἔτι. ὃ δὲ ψιλῇ χλή- 
σει χαϑὸ κέχληται ὑπακούων οὔτε διὰ φόβον οὔτε 
διὰ ἡδονὰς ἐπὶ τὴν γνῶσιν ἵεται, οὐ γὰρ περισκέπτε- 

(ῦται εἴ τι λυσιτελὲς ἔξωϑεν ἕπεται κέρδος 3 ἢ ἀπόλαυ- 

σις αὐτῷ, ἀγάπῃ δὲ τοῦ ὄντος ἐραστοῦ ἑλκόμενος καὶ 
πρὸς τὸ δέον ἀγόμενος xi i 

x 

ERNEUT RR CM ERU em 

$- 148. - "OSzv. οὐδ᾽ εἶ o9 ὑπόϑεσιν ἐξουσίαν ᾿ 
λάβοι παρὰ τοῦ ϑεοῦ πράττειν τὰ ἀπηγορευμένα 

1δἀτιμώρητός TE ὧν, οὐδ᾽ εἰ καὶ μισϑὸν τὰ μακάρων 
ἀγαϑὰ λήψεσϑαι ἐπὶ τοῖσδε ἐπαγγελίαν, προσλάβοι, 
ἀλλ᾽ & καὶ λήσεσϑαι τὸν ϑεὸν ἐφ᾽. οἷς πράττει πει-- 
σϑείη, ὅπερ. ἀδύνατον, πρᾶξαί τι “παρὰ τὸν λόγον 
τὸν ὑρϑὸν ἐθελήσαι ποτ ἂν τὸ ὄντως καλὸν καὶ 

2ραἱρετὸν ἐξ ἑαυτοῦ xot ταύτῃ ἀγαπητὸν εἶναι ἅπαξ 
ἑλόμενος" οὐ γὰρ: ἐν γαστρὸς βορᾷ͵ τὸ χρηστὸν εἶναι. 
διειλήφαμεν. ἀκήκοεν δ᾽ ἐκεῖνος ὡς «βρῶμα ἡμᾶς 
οὗ παραστήσει HA, οὐδὲ μὴν γάμος, ἀλλ οὐδὲ ἀπο- 
χὴ γάμου: ἐν ἀγνωσίᾳ, ἀλλὰ τὸ κατ ἀρετὴν ἕργον τὸ 

ϑόγνωστιχὸν, ἐπεὶ καὶ ὁ κύων τὸ ζῶον τὸ ἄλογον ἐγ-- 
χρατὲς λεγέσϑω. τὸν ἐπαιρόμενον τὴν βακτηρίαν δε- 
διὸς καὶ διὰ τοῦτο τοῦ ὄψου ἀπεχόμενον. τῶν TOLOU- 
των εὖ ἰσϑι ὅτι «περιαιρεϑεῖσα 7 ὑπόσχεσις 3 προε- 
πηγγελμένη καὶ ὃ φόβος: περιγραφεὶς ὃ ἐπηπειλημέ- 

᾿βῦνος καὶ χωρισϑεὶς ὃ κίνδυνος ὃ ἐπηρτημένος de πρό-- 
ϑεσιν dye, 

*) Roman. 9, 3—5. πὰ 1 Corinth, 8, 8. 

vella MED. ade 
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Cap. XXIII. jd “ 
Σ | L] 

δ. 149. Οὐ γὰρ αὐτῇ τῇ φύσει τοῦ πράγματος 

οἰκειοῦτμι ὡς τῷ ὄντι γνωστικῶς καταλαβέσϑαι, καλὰ 

| qi» εἶναι πάντα ὅσα εἰς χρῆσιν ἡμῶν ἐκτίσϑη og 

δγάμον φέρε εἰπεῖν “καὶ παιδοποιίαν μετὰ σωφροσύ- 

γης παρειλημμένα, καλοῦ δὲ εἶναι ἄμεινον τὴν zgocP. 

τὸ ϑεῖον ἐξομοίωσιν ἀπαϑῆ καὶ. ἐνάρετον γενέσϑαι.651. 

τοῖς δὲ ἔξωϑεν εὐχρήστοις ἢ δυσχρήστοίς προσαγο-Ῥοῖι. 

“μένοις τῶν μὲν ἀπέχονται, τῶν δ᾽ οὔ" ἀλλὰ καὶ ὧν 

τοἀφίστανται μυσαττόμενοι; ταῦτα φαίνονται τὴν χτίσιν.. 

καὶ τὸν δημιουργὸν διαβάλλοντες, κἂν τῷ δοκεῖν πι-- 

στῶς ἀναστρέφονται τὴν χρίσιν ἔχουσιν ἀνόσιον, τὸ 

δὲ οὐχ ἐπιϑυμήσεις οὔτε ἀνάγκης τῆς ἐκ φόβου ósi- 

ται τῆς βιαζομένης ἀπέχεσϑαι τῶν ἡδέων, οὔτε μι- 

i50900 τοῦ δὲ ἐπαγγελίας ἀναπείϑοντος ἀνακόπτειν᾽ 

τὰς δρμάς. οὔτε τὴν ὑπακοὴν διὰ τὴν ἐντολὴν, διὰ 

δὲ τὴν ἐπαγγελίαν αἱροῦνται οἱ διὰ τῆς ἐπαγγελίας ΄ 

ὑπακχηκούτες TQ Oe δελέατι ἡδονῆς ἠρημένοι. - 

y. 150. Οὐδὲ μὴν ἢ τῶν αἰσϑητῶν ἀποστροφὴ 

2077» πρὸς τὰ νοητὰ οἰκείωσιν ἀκολούϑως ποιοίη ἂν, | 

ἔμπαλιν δὲ ἡ πρὸς τὰ νοητὰ οἰχείωσις κατὰ φύσιν 

περιαγωγή τῷ γνωώστικῷ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν γίνετοι 

χα ἐχλογὴν τῶν χαλῶν τἀγαϑὸν ἑλομένῳ γνωστι- 

χῶς, ϑαυμάζοντι μὲν τὴν γένεσιν καὶ ἁγιάζοντι τὸν ^ 

“ὁποιητὴν, ἀγιάζοντι δὲ τὴν πρὸς τὸ ϑεῖον ἐξομοίωσιν" 

᾿ἀτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι τῆς ἐπιϑυμίας, φήσαι, διὰ 

τὴν πρὺς σὲ οἰχείωσιν, κύριε. καλὴ γὰρ ἢ κχτισϑεῖσα 

| δὴ οἰκονομία καὶ πάντα εὖ διοικεῖται, οὐδὲν, ἀναιτίως 

γίνεται, ἔν τοῖς σοῖς εἶναί μὲ δεῖ, παντοκράτορ; xüy 

δΔοένταῦϑα ὦ παρὰ σοί εἰμι" ἀδεὴς δ᾽ εἶναι ϑέλω ἵνα 

- σοὶ συνεγγίζειν δυνηϑῶ, ὀλίγοις καὶ ἀρκεῖσθαι ἐελε- 

τῶν τὴν ἐκλογὴν τὴν δικαίαν τῶν καλῶν ἀπὸ τῶν 

ἱ ὑμοίων. - 
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kite 6d: Ἰηυστικώτατα xoi δσαιώτατα 0 ἀπόστολος 

διδάσκων ἡμᾶς τὴν ἀληθῶς εὐχάριστον ἐκλογὴν ov κατὰ ' 

ἀπεκλογὴν, τῶν ἑτέρων ὡς φαύλων, GM ὡς χαλῶν 

χαλλίονα ποιεῖσϑαι μεμήνυκεν εἰπών" ὥστε καὶ ὃ γα- 

ὁμίζων τὴν παρϑένον αὐτοῦ χαλῶς ποιεῖ, καὶ ὃ μὴ 

Ῥ. γαμίζων κρεῖσσον ποιεῖ πρὸς τὸ εὔσχημον. καὶ εὖ" 

“γ0.πάρεδρον τῷ χυρίῳ ἀπερισπάστως" “). ἴσμεν δὲ 

Βγινιτὰ μὲν δυσπόριστα οὐκ ἀναγκαῖα, τὰ δὲ ἀναγκαῖα 

εὐπόριστα γεγενῆσθαι φιλαγαϑῶς παρὰ τοῦ ϑεοῦ. 

τὐδιόπερ ὃ “΄ημόχριτος εὖ λέγει, ὡς ἢ φύσις τε καὶ 

διδαχὴ παραπλήσιόν. ἐστι. καὶ τὴν αἴτίαν συντόμως 

προσαποδεδώχαμεν, καὶ γὰρ ἢ διδαχὴ μεταρρυϑμίζει 

τὸν ἄνϑρωπον, μεταρρυϑμοῦσα δὲ φυσιοποιεῖ, καὶ διή-- 

γεγκὲν οὐδὲν ἢ φύσει πλασϑῆγναι τοιόνδε, ἢ χρόνῳ 

i&xai μαϑήσει μετατυπωθῆναι. ἄμφω. δὲ 0 κύριος 
“παρέσχηται, τὸ μὲν κατὰ τὴν δημιουργίαν, τὸ δὲ 

χατὰ τὴν ἐκ τῆς διαϑήκης ἀνάχτισίν τε καὶ ἀναγέω-Ῥ. 

σιν. τὸ δὲ συμφέρον τῷ κυριωτέρῳ τοῦτο αἱρετώ-682 
τερον, κυριώτατον δὲ πάντων. ἢ διάνοια. οὕτω τοί-Ῥοιι 

20vv» τῷ ὄντι καλὸ φαίνεται ἥδιστα, παρ αὐτοῦ πο-: 
θίζεται ὃν ποϑεῖ καρπὸν τὴν τῆς ψυχῆς εὐστάϑειαν.., 
,0 δὲ ἐμοῦ ἀκούων", φησὶν, ἀναπαύσεται ἐπ᾽ εἴρη- 

γῃ πεποιϑὼς καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς xa- 

κοῦ **).. (σϑι πεποιϑὼς ἔν ὅλῃ καρδίᾳ σοὺ καὶ τῇ 

᾿χδδιανοίᾳ σοὺ ἐπὶ τῷ Ou" ***). τούτῳ δυνατὸν τῷ 

τρόπῳ τὸν γνωστικὸν ἤδη γενέσϑαι ϑεόν" ἐγὼ εἶπα 
ϑεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ὑψίστου T). 

δ. 152. Φησὶ δὲ καὶ ὃ ̓Ειιπεδοκλῆς τῶν σοφῶν 
τὰς ψυχὰς ϑεοὺς γίνεσϑαι ὧδέ πως γράφων" 

30 εἷς δὲ τέλος μάντεις τὲ xol ὑμνοπόλοι καὶ ἰητροὶ, 

xai πρόμοι ἀνθρώποισιν ἐπιχϑονίοισι πέλονται" 

ἔνϑεν ἀναβλαστοῦσι ϑεοὶ τιμῇσι φέριστοι. 

*) 1 Corinth. 7,38. 35. **) Prouerb.i. 33. ***") Ibid. 
25 ὅν t) Psalm. 102, 6. " 
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ὃ μὲν οὖν ἄνϑρωπος ἁπλῶς οὗτος xuT ἰδέαν πλάσ- 

δεται τοῦ συμφυοῦς πνεύματος, οὐδὲ γὰρ ἀνείδεος 

οὐδ᾽ ἀσχημάτιστος ἐν τῷ τῆς φύσεως ἐργαστηρίῳ 

δημιουργεῖται, ἔνϑα μυστικῶς ἀνθρώπου ἐχτελεῖται 

ὁγένεσις κοινῆς οὔσης καὶ τῆς τέχνης χαὶ τῆς οὐσίας, ὃ δέ 

τὶς ἄνϑρωπος κατὰ τύπωσιν τὴν ἐγγινομένην τῇ ψυχῇ. 

ὧν ἂν αἱρήσηται “αραχτηρίζεται. ἢ καὶ τὸν “δὰμ Té- 
)etov pv ὡς πρὸς τὴν πλάσιν γεγονέναι φαμὲν, οὐ- 
δὲν γὰρ τῶν χαρακτηριζόντων τὴν ἀνθρώπου ἰδέαν 

10τὲ καὶ μορφὴν ἐνεδέησεν αὐτῷ. ὃ «δὲ ἐν τῷ γίνεσθαι 
τὴν τελείωσιν ἐλάμβανεν καὶ i ὑπακοῆς ᾿ἐδικαιοῦτο 
τοῦτο ἦν ἀπανδρούμενον τὸ ἐπὶ αὑτῷ κείμενον, αἰτία. 
δὲ ἑλομένου καὶ ἔτι μᾶλλον τὸ κωλυϑὲν ἑλουμένου, 
ὃ ϑὲὸς ἀναίτιος" διττὴ γὰρ ἢ γένεσις, ἢ μὲν τῶν 

16γεννωμένων, ἡ δὲ τῶν γινομένων. 
δὰ 153. Koi ἧ μὲν τοῦ ἀνθρώπου ἀνδρεία, ἐμ- 

παϑοῦς ὄντος φασὶ χατὰ τὴν οὐσίαν ἄφοβον καὶ 
᾿ ἀήττητον τὸν μετέχοντα αὐτῆς ποιεῖ καί ἔστι δορυ- 
qógoc τοῦ γοῦ ὃ ϑυμὸς ἐν ὑπομονῇ καὶ καρτερίᾳ 

20201 τοῖς ὁμοίοις, ἐπὶ δὲ τῇ. Gud vule τάττεται καὶ 5 
σωφροσύνη χαὶ 4 σωτήριος φρόνησις, ϑεὸς δὲ ἀπα- 
ϑὴς ἄϑυμός τὲ xol ἀνεπιϑύμητος" καὶ οὐ ταύτῃ ü- 
φόβος 3j τὰ δεινὰ ἐχκλίγει, οὐδὲ μὴν σώφρων ἢ τῶν ῬᾺ 
ἐπιϑυμιῶν ἄρχει, οὔτε γὰρ ἂν περιπέσοι TOL 0€»0633. 

257] TOU ϑεοῦ φύσις, οὔτε φεύγει ὃ ϑεὸς δειλίαν, ὥσ-Ῥοιι.. 
περ οὐδὲ ἐπιϑυμήσει ἵνα. καὶ ἄρξῃ ἐπιθυμίαν, μυ- 
στιχῶς οὖν ἐφ᾽ ἡμῶν xal τὸ Τυϑαγόρειον ἐλέγετο ἕνα 
γενέσϑαι καὶ τὸν ἄνθρωπον δεῖν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὃ 
ἀρχιερεὺς εἷς ἑνὸς ὄντος τοῦ ϑεοῦ κατὰ τὴν ἂμετά- 

ϑθτρεπτον τοῦ ἀεὶ 9v τὰ ἀγαϑὰ ἕξιν. 
ᾧ, 104. «Αὐτίκα ὃ σωτὴρ διὰ τῆς ἐπιϑυμίας συνα-- 

γήρει xe τὸν ϑυμὸν τιμωρίας. ὄντα ἐπιϑυμίαν, xa- 
ϑόλου γὰρ, τὸ παϑητικὸν παντὶ γένει ἐπιϑυμίας. εἰς 
δὲ τὴν ἀπάϑειαν ϑεούμενος ἄνγϑρωπος ἀχράντως μο- 

δοναδικχὸς γίνεται: καϑάπερ οὖν οἱ ἐν ϑαλάττῃ ἀπὸ 
ἀγκύρας τονούμενοι ἕλκουσι μὲν τὴν ἄγκυραν, οὐκ 

Clement, Alex, vol. II... Hh 
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ἐκείνην δὲ ἐ ἐπισπῶνται, ἀλλ ἑαυτοὺς. ἐπὶ τὴν ἄγκυραν, 
οὕτως͵ οἱ κατὰ τὸν γνωστιχὸν, βίον “ἐπισπώμενοι τὸν 
ϑεὸν ἑαυτοὺς ἔλαϑον προσαγόμενοι πρὸς τὸν ϑεὸν, 
ϑεὸν γὰρ ὃ ϑεραπεύων ἑαυτὸν ϑεραπεύει. ἐν οὖν 
ὅτῷ ϑεωρητικῷ βίῳ ἑαυτοῦ τις ἐπιμελεῖται ϑρησχεύων. 
τὸν ϑεὸν χαὶ διὰ τῆς ἰδίας εἰλιχρινοῦς καϑάρσεως 

ἐποπτεύει τὸν ϑεὸν ἅγιον ἁγίως, 5 γὰρ σωφροσύνη 
ἐν παραστάσει yo EMI ἑαυτὴν ἐπισχοποῦσα xol 

. ᾿ϑεωροῦσα ἀδιαλείπτως ἐδομήμμοξίνν κατὰ δύναμιν ϑεῷ... 

10 iw Cap. XXIV. 

à $. 155. “Αὐτίκα τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστὶν οὗπερ ἐπὶ 
ἴσης, αὑτοῦ τε κύριοί ἐσμὲν καὶ τοῦ ἀντιχειμένου 
αὐτῷ, ὡς τὸ φιλοσοφεῖν ἢ μὴ, καὶ τὸ πιστεύειν. ἢ 

- ἀπιστεῖν. διὰ γοῦν τὸ ἑκατέρου τῶν «ἀντικειμένων em 
1501 εἶναι, ἡμᾶς κυρίους δυνατὸν εὑρίσκεται τὸ ἐφ' 

ἡμῖν. αἱ δὴ αἱ ἐντολαὶ οἷαί τε γενέσϑαι καὶ μὴ 

γενέσθαι" ὑφ᾿ ἡμῶν, οἷς εὐλόγως ἕπεται ἔπαινός τὲ 

καὶ ψόγος, οἱ QU κολαζόμενοι ἕγνεχεν TÓY' γενομένων 

αὑτοῖς ἁμαρτημάτων, ἐπὶ αὐτοῖς μόνοις κολάζονται, 
ϑοπαρῆλϑε γὰρ τὰ γενόμενα οὐδὲ ἀγένητον γένοιτ᾽ ἄν 

ποτὲ τὸ γενόμενον. ἀφίενται γοῦν πρὸς, τοῦ κυρίου 

αἱ πρὸ τῆς, πίστεως οὐχ ἵνα μὴ (Gt γενόμεναι, ἀλλ 

-ὡς μὴ γενόμεναι. πλὴν οὐδὲ πάσας Ὁ »Βασιλείδης P. 
φησὶ, μόνας δὲ τὰς ἀχουσίους καὶ κατὰ ἄγνοιαν 4-634. 

25909 04, χαϑάπερ ἀνϑρώπου τιγὺς, ἀλλ᾽ οὐ ϑεοῦβοι!. 

τὴν τοσαύτην παρεχομένου δωρεάν. ἱ τούτῳ φησὶν 7] 
γραφὴ, «ὑπέλαβες ἄνομε ὅτι ἔσομαί σοι ὅμοιος" ̓ ἢ). 

ἀλλ᾿ εἶ καὶ ἐπὶ ταῖς ἑχουσίοις κολαζόμεϑα οὐχ ἵνα. μὴ 

γένωνται γενόμεναι,. ἀλλ᾽ ὅτι ἐγένοντο τιμωρούμεϑα. 

ϑοχκόλασις δὲ τὸν ἁμαρτήσαντα, οὐκ ὠφελεῖ εἰς τὸ μὴ 

πεποιηκέναι, ἀλλ εἰς 10 μηχέτι ἁμαρτάνειν μηδὲ μὴν 
ἄλλον τινὰ τοῖς ὁμοίοις περιπεσεῖν. 

5) Psalm. 50, 21. 
x 
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1 íc0$v 166; ᾿Ἐνταῦϑα, οὖν ὃ ἀγαϑὸς θεὸς διὰ τρεῖς 
ταύτας παιδεύει. αἰτίας" πρῶτον μὲν ἵν αὐτὸς ἀμείνων 
᾿αὑτοῦ γένηται ὃ παιδευόμενος, εἷς ἔπειτα ὅπως οἵ δὲ 
ὑποδειγμάτων σωϑῆναι δυνάμενοι προανακρούωνται 

δνουϑετούμενοι , καὶ τρίτον ὡς μὴ ὃ ἀδικούμενος εὐκα--" 
ταφρόνητος 1j χαὶ ἐπιτήδειος. ἀδικεῖσϑαι. δύο δὲ “καὶ 

Ριτρόποι τῆς ἐπανορϑύώσεως, ὃ μὲν διδασχαλικὸς, ὃ δὲ 
230.κολαστικὸς ὃ 0v καὶ παιδευτιχὸν εἰρήκαμεν" ἰστέον μέν-- 

5.15.τοῖ τοὺς μετὰ τὸ λουτρὸν τοῖς ἁμαρτήμασι περιπί- 
τόπτοντας τούτους εἶναι τοὺς παιδευομένους, τὰ μὲν γὰρ 
προενεργηϑέντα, ἀφείϑη $ τὰ δὲ ἐπιγινόμενα ἐχκαϑαί- 
θεται. περὶ τῶν. ἀπίστων εἴρηται ye ελελογίσϑαι τ τού- 
τους ὡς χνοῦν ὃν ἐκρίπτει. ὃ “ἄνεμος ἀπὸ προσώποῦ 
τῆς γῆς καὶ σταγόνα τὴν ἀπὸ κάδου" «j. . 

15 Cap. XXV. 

& 457. . Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας í 
ἔσχε μάϑησιν μήτέ. πολιτῶν. 

d e δὲ πημοσύνῃ μήτ᾽ εἰς ἀδίκους 
Es ον ᾿πράξείς ὁρμῶν, : 

20 ἀλλ᾽ ἀϑανάτου καϑορῶν φύσεως - 
κόσμον ἀγήρω πῆ τε συνέστη 
καὶ ὕπη καὶ ὕπως. Zi 
τοῖς δὲ τοιούτοις οὐδέποτ᾽ αἰσχρῶν 
ἔργων μελέτημα “προσίζει. 

2δεἰκότως οὖν καὶ Πλάτων τὸν τῶν ἰδεῶν ᾿ϑεωρητικὸν 
ϑεὸν iv ἀνϑρώποις ζήσεσϑαί qot, νοῦς δὲ χώρα 
ἰδεῶν, νοῦς δὲ ὃ ϑεός. τὸν ἀοράτου ϑεοῦ ϑεωρητι-- 
κὸν ϑεὸν ἐν ἀνθρώποις ζῶντα εἰρηκεν. - καὶ ἐν τῷ 
σοφιστῇ δὲ τὸν ᾿Ελεάτην ξένον διαλεκτικὸν ὄντα ὃ 

ϑ0;Σωχράτης ϑεὸν ὠνόμασεν, οἵους τοὺς ϑεοὺς ξείνοισιν 
ἐοικότας ἀλλοδαποῖσιν ἐπιφοιτῶντας τοῖς ἄστεσιν 95); 

5) Cf. Homer. Odyss. ὁ, v. 485 sq. 55) Psalm. 1, 4. 
Iesai. 40, 15. 

Hh2 
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ὅταν γὰρ ψυχὴ γενέσεως ὑπεξαναβᾶσα, xa^ ἑαυτήν γε, 
5. καὶ ὁμιλῇ τοῖς εἴδεσιν, οἷός ἐστιν ὃ & τῷ 001-635. 
τήτῳ κορυφαῖος, οἷον ἄγγελος. ἤδη γεγύμενος ᾿σύγοιι. 
Χριστῷ τε ἔσται  ϑεωρητικὸς ὧν ἀεὶ τὸ μορίαν μὲ τοῦ 

$9600. σχοπῶν, τῷ: ὄντι. i 
οἷος πεπγυμένος, τοὶ δ᾽ ὡς oxtoi ἀΐσσουσιν Ὡς | 

vexgoi γὰρ τοὺς ἑαυτῶν ϑάπτουσι νεκρούς. ιὅϑεν Te-. 
θεμίας λέγει" πληρώσω pos γεχρῶν ἐφ ήηρορ οὗς 
ἔπαισεν ἢ ὀργή μου" m). 

10. $158. Ὁ μὲν οὖν 95 ἀναπόδειχτος ὧν 0x 
ἔστιν ,ἐπιστημονικὸς,. ὃ δὲ υἱὸς σοφία τέ, ἐστι καὶ 
ἐπιστήμη καὶ ege. καὶ 000. ἄλλα: τούτῳ. συγγενῆ,᾿ 

ES δὴ “καὶ ἀπόδειξιν i ἔχει "καὶ διέξοδον, πᾶσαι δὲ oi 
δυνάμεις τοῦ πνεύματος συλλήβδην uiv ἕν τι: πρᾶγμα 

τόγενόμεναι συντελοῦσιν εἰς τὸ αὐτὸ τὸν υἱὸν, ἀπα-. 
θέιμφατος δέ ἐστι τῆς περὶ ἑκάστης αὐτοῦ τῶν δυ-. 
γάμεων ἐννοίας. καὶ δὴ οὐ «γίνεται ἀτεχνῶς ἕν ὡς 
ἕν, οὐδὲ πολλὰ ὡς μέρη ὃ υἱὸς, ἀλλ᾽ ὡς πάντα ἕν. 
ἔνϑεν καὶ πάντα, κύχλος γὰρ ὃ αὐτὸς πασῶν τῶν 

-200vvóu&v εἷς ἕν εἱλουμένων - xai ἑνουμένων. ἘΞ 
δ. 159. Διὰ τοῦτο «ἄλφα καὶ ὧν ARE) ὃ λόγος 

εἴρηται , οὔ ψόγου τὸ τέλος ἀρχὴ - "γίνεται καὶ τελευ-:" 
τῷ πάλιν ἐπὶ τὴν ἄνωϑεν ἀρχὴν οὐδαμοῦ διάστασιν 
λαβών. διὸ δὴ καὶ τὸ εἷς αὐτὸν καὶ τὸ D αὐτοῦ 

᾿26πὶστεῦσαι μοναδικόν ἐστι γενέσϑαι ἀπερισπάστως 
ἑνούμενον ἐν αὐτῷ, τὸ δὲ ἀπιστῆσαι διστάσαι ἐστὶ 
καὶ διστῆναι καὶ “μερισϑῆναι. «διὰ τοῦτο. τάδε λέ: 
yet κύριος" πᾶς υἱὸς ἀλλογενὴς ἀπερίτμητος καρδίᾳ 
καὶ ἀπερίτμητός ἐστι σαρχὶ᾽ 2 τουτέστιν ἀχάϑαρτος 

EDU τὲ καὶ πνεύματι, οὐκ εἰσελεύσεται εἷς τὼ 
: ἅγια ἀπὸ τῶν ἀλλογενῶν ἐν μέσῳ οἴχου Ἰσραὴλ, 

ἀλλ ἢ οἱ «“ευῖται" D. ἀλλογενεῖς δὲ εἴρηχεν τοὺς 
μὴ πιστεῦσαι focis deste, ἀλλ᾽ ἀπιστεῖν ἐθέλοντας. 

5) Odyss. x. v. 495. 55) lerem. 33, 5. ᾿ 555) Apoca- 
lyps. 1, 8 sq. T) Ezech. 44, 9 sq. 
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4. 460. Μόνοι τοίνυν ot καϑαρῶς βιοῦντες 
ἱερεῖς ὄντως τοῦ ϑεοῦ. διὰ τοῦτο πασῶν περιτέμνο- 
μένων τῶν φυλῶν ἁγιώτεραι ἐλογίσϑησαν αἱ εἷς ἀρ- 
χιερεῖς τὲ καὶ βασιλεῖς, καὶ προφήτας ̓ 'χθίουσαι. ὅϑεν 
ὅμηδὲ ἅπτεσϑαι νεχρῶν αὐτοῖς κελεῦει μηδ᾽ ἐπεισιέ-Ῥ. 
Yat. κατοιχομένοις, οὐχ ὡς μιαροῦ τοῦ σώματος 0v-636. 

τος. ἀλλ ὡς. τῆς ἁμαρτίας «καὶ ἀπειϑείας σαρκικῆς οι. 

τε. οὔσης xoi ἐνσωμάτου xai νεκρᾶς καὶ διὰ τοῦτο 
βδελυκτῆς. μόνῳ. οὗν. πατρὶ xoi μητέρι, υἱῷ τὲ καὶ 

τοϑυγατρὶ τελευτήσαντι. ἐπιτέτραπται, ἐπεισιέναι τὸν 
ἱερέα, ὅτι συγγενεῖς οὗτοι σαρκὸς καὶ σπέρματος uó- 
Y0L, παρ᾿. ὧν τὴν προσεχῆ. αἰτίαν τῆς εἷς τὸν βίον 
παρόδου καὶ ὃ ἱερεὺς εἴληφεν. καϑαρίζονται δὲ καὶ 
οὗτοι ἢ ἡμέραις. ἑπτὰ δὲ ὕσων ἢ γένεσις τελειοῦται, 

1δτῇ.. ἑβδόμῃ χὰρ 7 ἀγάπαυσις ϑρησκεύεται, τῇ δὲ 

ὀχδόῃ εἱλασμὸν προσφέρει" B ἢ), "ὡς ἐν τῷ “Πεξζεκιὴλ 
γέγραπται, xaJ. ὃν ἱλασμὸν τὸ Miet ἐστὶ τῇ ἐπαγ- 

γελίαν. | 
᾿ς. 161. Tutos 0. οἶμαι καϑαρισμὸς 7 Dh 

νόμου. καὶ «προφητῶν εἷς τὸ εὐαγγέλιον πίστις ἵλεως. 

20x01 7. δὲ ὑπακοῆς. πάσης ἁγνεία σὺν καὶ τῇ ἀποϑέ-.. 

σεν τῶν axo qq dnt εἰς τὴν͵ ἐκ τῆς. ἀπολαύσεως τῆς - 

ψυχῆς εὐχάριστον τοῦ σχήγους ἀπόδοσιν. cT οὖν 

ὃ χρόνος εἴη ὃ διὰ. τῶν. ἑπτὰ περιόδων τῶν ἀριϑμου- 

μένων. εἰς τὴν ἀκροτάτην ἀνάπαυσιν ἀποχαϑιστὰς | 

25clTE ἑπτὰ οὐρανοὶ. οὕς τινὲς ἀριϑιμιοῦσι xaT énavá- 

Baci. eire καὶ 4j ἀπλανὴς χώρα. ἢ πλησιάζουσα. τῷ 

γοητῷ κόσμῳ ὀγδοὰς λέγοιτο, πλὴν ἐξαναδῦναι γενέ- 

σεως τε χαὶ ἁμαρτίας χρῆγαι λέγει τὸν. γγωστιχόν. 

ἐπὶ «γοῦν ταῖς. ἑπτὰ ἡμέραις τὼ ἱερεῖα ὑπὲρ ἅμαρ- | 

βοτιῶν. Berat, ἔτι. γὰρ τροπῆς εὐλάβεια, καὶ τῆς ἐβδό- 

μῆς ἅπτεται περιφορᾶς. 
"462. Tof δὲ ὃ δίκαιος, - οἰὐτὸς", φησὶ, 

; p dpipnor ἐκ dons μητρός μου, γυμνὸς καὶ 

τον ΟΡ ΙΝ 

ἣν, Ezech. Ye 27. 5 — 
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᾿ ἀπελεύσομαι ἐκεῖ" 5.5) ̓  00 χτημάτων “υμνὺς, τοῦτο 
μὲν γὰρ μικρόν τε xoi κοινὸν, ἀλλ ὡς. δίκαιος. Ὁ" 
μνὸς ἄπεισι κακίας Té xod ἁμαρτίας xol τοῦ ἑπομιένου 
τοῖς ἀδίκως βιώσασιν ἀειδοῦς εἰδώλου, τοῦτο᾽ γὰρ. ἦν 
ὅτὸ εἰρημένον, «ἐὰν μὴ στραφέντες γένησϑε ὡς τὰ 
παιδία 99), καϑαροὶ μὲν. τὴν᾽ σάρχα, ἅγιοι δὲ τὴν. 
ψυχὴν χατὰ ᾿ἀποχὴν καχῶν ἔργων δεικνύντες. 011637. 
τοιούτους ἡμᾶς εἶναι βούλεται, οἵους xoi yeyéyyr-Pott. 
xtv ἐκ μήτρας ὕδατος" γένεσις γὰρ γένεσιν ̓ διαδεχο- 

τυμένη κατὰ προχοπὴν ἀπαϑανατίζειν βούλεται, τῶν» 
δὲ ἀσεβῶν 0 λύχνος σβεσϑήσεται" ΠΣ ΧΩ 4 

δ 163. Ναὶ μὴν τὴν κατά TE σῶμα κατά τε 
ψυχὴν ἁγνείαν ἣν μέτεισιν ὃ γνωστικὸς ὃ πάνσοφος 
Moose ἐχπρεπῶς Tjj ἐπαναλήψει χρησάμενος iun. 

ióvvotv τὸ ἀδιάφϑορον τοῦ τε σώματος͵ τῆς τὲ ψυχῆς 
διαγράφων᾽ ἐπὶ τῆς Ῥεβέκκας ὧδέ πως. Jj δὲ παρ-᾿ 
ϑένος qv καλὴ, ἀνὴρ ovx ἔγνω αὐτήν᾽ ap. “Ριβέχχς 
E ἑρμηνεύεται ϑεοῦ “δόξα, ϑεοῦ δὲ δόξᾳῳᾳ ἀφϑαρσία, 

P. αὕτη ἢ τῷ ὄντι δικαιοσύνη μὴ πλεονεχτεῖν ϑατέρῳ, 
281.ὅλον δὲ εἶναι" ἡγιασμένον νε(ὺν τοῦ κυρίου. δικάϊο- 
Sylb. 'σύνη οὖν ἐδτὶν εἰρήνη βίου καὶ εὐστάϑεια, ἐ ap Vut ὃ 

κύριος ἀπέλυε λέγων, , «ἄπελϑε εἰς εἰρήνη" gov 2e 
My γὰρ ἑρμηνεύεται. “εἰρήνη, ἧς ὃ σωτὴρ ἡμῶν ἄνα- 
γράφεται βασιλεὺς ὃν φησι Πωῦσῆς͵͵ «ΠΤελχισεδὲχ 

2οβασιλεὺς Ze ὃ ἱερεὺς τοῦ ϑεοῦ τοῦ Φψίστου" ; 
ὃ πὸν' otvov καὶ τὸν ἄρτον" "crT) τὴν 5 ιἀσμένην 
διδοὺς ' τροφὴν εἰς τύπον εὐχαριστίας. "xai 97, ἑρμὴ- 
γεύεται ὃ Π]ελχισεδὲκ βασιλεὺς δίκαιος; Massa 

- δέ ἐστι δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης. 
Ἄς & 164. Βασιλείδης. δὲ ὑποστάτας, δικὰιοσύγην. 

δὲ χαὶ Fn ̓ϑυγατέρα αὐτῆς τὴν elgiv,. ὑπολυμβις 

*) Job. 1, 21, — *») Matth. 18, 3. Lr Iob. 21, 17. 
1) Genes. 24, 16. T1) Marc, 5, 34. D Genes. 
14, 18. Hebr. 7, 1 sq. 
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γει ἐν ὀγδοάδι μένειν ἐνδιατεταγμένας. μετιτέον δὴ. 

ἀπὸ τῶν φυσικωτέρων ἐπὶ τὰ προφανέστερα ἤϑικά" 
ες 

ὃ γὰρ περὶ ἐκείνων λόγος μετὰ τὴν ἔν χερσὶ πραγμα-" 
ε E 3 “Ὁ 3 m 

τείαν ἕψεται. αὐτὸς οὖν ἡμᾶς ὃ σωτὴρ ἀτεχνῶς 
"τὸν ἢ, ^ ) pas à 

ὁχατὰ τὴν τραγῳδίαν μυσταγωγεῖ; ! ἜΣ 
ς. » C ὦ ' / * 
60v δρῶντας καὶ δίδωσιν θργια.- P. 

ἌΝ ; 
xüv nv9T, 638. 

và δ᾽ üoyt ἐστὶ τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά σοι: τ οί. 
ἀκούσῃ πάλιν" ᾿ . 

. 10 ἄρρητ᾽ ἀβακχεύτοισιν “εἰδέναι βροτῶν. 
κἂν πολυπραγμονῇ τις ὅποῖα εἴη αὖϑις ἀκουσάτω, 

οὐ ϑέμις ἀκοῦσαί ο᾽, ἔστι δ᾽ ἄξι᾽ εἰδέναι" 
ἀσέβειαν ἀσκοῦντ᾽ 0gyt. ἐχϑαίρει ϑεοῦ" | 

ὃ ϑεὸς δὲ ἄναρχος ἀρχὴ τῶν ὕλων παντελὴς ἀρχῆς 

1δποιητικὸς. ἢ, μὲν οὖν ἐστὶν οὐσία: ἀρχὴ τοῦ ποιητι- 

χοῦ τόπου, χαϑόσον ἐστὶν τἀγαϑὸν τοῦ ἠϑικοῦ" jj δ᾽ 

αὖ ἐστὶ νοῦς τοῦ λογικοῦ καὶ κριτικοῦ τύπου, ὅϑεν 

xol διδάσκαλος μόνος ὃ μόνος ὑψίστου ἁγνοῦ πα- 
τρὸς ὃ παιδεύων τὸν ἄνϑρωπον. 

20 o C08p. XXVI. 

᾿ $465. Οὔκουν. εὐλόγως οἱ κατατρέχοντες τῆς 

πλάσεως καὶ κακίζοντες τὸ σῶμα, οὐ συνορῶντες τὴν 

κατασχευὴν τοῦ ἄνϑρώπου ὀρϑὴν πρὸς τὴν οὐρανοῦ 
ϑέαν γενομένην καὶ τὴν τῶν αἰσϑήσεων ὀργανοποιίαν 

οὐπρὸς γνῶσιν συντείνουσαν τά ve μέλη καὶ μέρη πρὺς 

τὸ καλὸν, οὐ πρὸς ἡδονὴν εὔϑετα. ὅϑεν ἐπιδεκτικὸν 

γίνεται τῆς τιμιωτάτης τῷ ϑεῷ ψυχῆς τὸ οἰκητήριον - 

- τοῦτο, xol πνεύματος ἁγίου κατὰ τὸν τῆς ψυχῆς T€ 

καὶ σώματος ἁγιασμὸν καταξιοῦται τῷ τοῦ σωτῆρος 

Δο"αταρτισμῷ τελειούμενον. καὶ δὴ D ἀνταχολουϑία 

τῶν τριῶν ἀρετῶν. περὶ τὸν ἄνϑρωπον εὑρίσκεται 

τὸν γνωστικὸν ἠϑικῶς τε χαὶ φυσικῶς καὶ λογικῶς, 
M ^ 

ü 

περὶ τὸ ϑεῖον πραγματευόμενον. σοφίᾳ μὲν γάρ Ün- 
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στήμη τῶν ϑείων. καὶ τῶν ἀνθρωπίνων, δικαιοσύνη 
δὲ συμφωνία. τῶν τῆς ψυχῆς Meg, ὁσιότης δὲ 
ϑεραπεία τοῦ ϑεοῦ. εἶ δέ τις διαβάλλεσθϑαι τὴν 
σάρκα xci δὲ αὑτῆς τὴν γένεσιν p éoxot παρα- 

δϑεὶς Πσαΐαν λέγοντα, , «πᾶσα σὰρξ χύρτας. καὶ; πᾶσα 
δόξα ἀνθρώπου ὡς, ἄνϑος χόρτου, ἐξηράνθη, ó χόρ- - 
τος καὶ τὸ ἄνϑος ἐξέπεσεν" τὸ δὲ ῥῆμα χυρίου μέ-Ρ, 
γει εἷς. τὸν αἰῶνα" *), ἀκουσάτω ἑρμηνεύοντος τὸθ39, 
ζητούμενον διὰ “Ἱερεμίου τοῦ πγεύματος, ᾿; : «καὶ διέξροιι. 

100716090 αὐτοὺς (06 φρύγακο. πετώμενα. ὑπὸ ἀνέμου 
εἰς ἔρημον. | 

Y 166. Οὗτος Ὁ κλῆρος καὶ μερὶς. τοῦ ἀπει- 
ϑεῖν ὑμᾶς λέγει κύριος ὡς ἐπελάϑου μοὺ χαὶ 32- 
πισας ἐπὶ ψεύδεσι, κἀγὼ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω σοὺ 

15ἐπὶ πρόσωπόν σοῦ, xui ὀφϑήσεται 7. ἀτιμία σοὺ, 
pousta σοὺ καὶ χθεμετισμός, σου" Ee xol: τὰ" ἑξῆς." 
τοῦτο γὰρ «τὸ ἄνϑος τοῦ χόρτου᾽ SP καὶ τὸ (καὶ: 
τὰ σάρχα περιπατεῖν" ds xoi «Oa Qitodc εἶναι “ΒΩ 
κατὰ τὸν ἀπόστολον ἐν ἁμαρτίαις. ὄντας. κρεῖττον 

ϑομὲν τοῦ ἀγϑρώπου ὡριολόγηται 7 ψυχὴ, ἥστον" δὲ τὸ 
i σῶμα, ἀλλ οὔτε ̓ ἀγαϑὸν 7 ψυχὴ φύσει οὔτε αὖ κα- 

κὸν φύσει τὸ σῶμα, οὐδὲ μὴν") ὃ μή ἐστιν ἀγαϑὸν. | 
τοῦτο εὐθέως XQXOY. - εἰσὶ γὰρ οὖν καὶ μεσύτητές 
τινὲς καὶ προηγμένα καὶ ἀποπροηγμένα. ἐν "τοῖς μέ- 

ὅσοις. ἐχρῆν δὴ οὖν τὴν σύνϑεσιν τοῦ ἀνθρώπου" ἐν 
: αἰσϑητοῖς γενομένην, ἐκ διαφύρων συνεστάγα!, ἀλλ. 0Ux- 
8 ἐναντίων σιύματός τε καὶ ψυχῆς. oc 
1$ 167. 24d τοίνυν αἱ ἀγαϑαὶ πράξεις. ὡς disi 

voee: τῷ κρείττονι τῷ «πνεύματι κυρίῳ. προσάπτονται, 
30e. δὲ. φίλήδονοι. καὶ ᾿ἁμαρτητικαὶ τῷ ἥττονι, TQ: pup 

τητικῷ περιτίϑενται. αὐτίκα -ἢ τοῦ ̓ σοφοῦ τε καὶ 
m ψυχὴ οἷον PAM CNMEEN τῷ “σώματι, σε- 

2 2). lesài. 40, 6. 8. 25) Ierem, 13, 94 — 27, 99 5) Ta- 
c b. 1, 10. 1 Petr. 1, 24. 1) 2 Corinth. 10, 2. . ti)1 
Corinth, 3, 3. 
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.qurüc αὐτῷ καὶ τιμητικῶς προσφέρεται οὗ προσπαϑῶς 

ὅσον: οὐδέπω ἐὰν ὃ καιρὸς τῆς ἀποδημίας καλῇ ἀπο-- 

! λείπουσα. τὸ σχῆνος. Γι «πάροικος, φησὶν j£ τῇ γῇ. 

καὶ παρεπίδημος “ἐγώ εἶμι. μεϑ' ὑμῶν" 5). καὶ y 

δτεῦϑεν ξένην τὴν ἐκλογὴν τοῦ κόσμου ὃ Βασιλείδης.. 

εἴληφε λέγειν ὡς ἂν ὑπερκόσμιον φύσει. οὖσαν. τὸ" 

- δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει. ἑνὸς γὰρ τὰ πάντα ϑεοῦ xoi- 

οὐκ ἄν τις εἴη φύσει τοῦ κόσμου. ξένος, μιᾶς μὲν 

τῆς οὐσίας οὔσης, ἑνὸς δὲ τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ ὃ ἐκλεκτὸς 

100c ξένος πολιτεύεται. χτητά τὲ καὶ ἀπόχτητα εἰδὼς 

πᾶντα. : Men | : 

$. 168. Ὅσα δὲ τριττὰ εἶναι ἀγαϑὰ οἱ Περι- 

πατητιχοὶ ϑέλουσι χρῆται αὑτοῖς, ἀλλὰ καὶ τῷ σώ- 

ματι ὡς τις μακρὰν στελλόμενος: ἀποδημίαν παντο-- 

τὀχείοις καὶ ταῖς παρ᾽ 000v οἰχήσεσι»" ἐπιμελούμενος 

“μὲν καὶ κοσμικῶν. τὸν τόπον ἔνϑα καταλύει, ἀπολι-Ῥ. 

πὼν δὲ τὴν οἴκησιν καὶ τὴν κτῆσιν καϑάπερ - 161640. 

τὴν χρῆσιν ἀπροσπαϑῶς προϑύμως. τῷ ἀπάγοντιξομι 

τοῦ βίου συνεπόμενος οὐδαμῶς: ὀπίσω xaT οὐδεμίαν 

20ἀφορμὴν ἐπιστρεφύμενος, "εὐχαριστήσας μὲν ἐπὶ τῇ 
παροικίᾳ, εὐλογῶν δὲ ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ τὴν μονὴν ἄσπα- 

ξόμενος "pv Xp" οὐρανῷ: «οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἢ 

ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ. σχήνους καταλυϑῇ, οἰχοδα- 

μὴν ἐχ ϑεοῦ ἔχομεν οἰκίαν: ἀχειροποίητον αἰώνιον" ἐν 

“ὅτοῖς οὐρανοῖς: Χαὶ γὰρ iv τούτῳ στενάζομεν τὸ οἷ- 

κητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσααϑαι Émmo- : 

ϑοῦντες, εἴ ye καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεϑησό- 

μεϑα" διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν ov: διὰ εἰδοὺς"; 

ὡς 6 ἀπόστολός φησιν. ὁ, εὐδοκοῦμεν δὲ μᾶλλον ἐκχ- 

βοδημῆσαι 2x τὸῦ᾽ σώματος xol. ἐνδημῆσαι “πρὸς τεὸν 

P. ϑεόν᾽: ἐν συγκρίσει δὲ τὸ ᾿, μᾶλλον", ἢ δὲ σύγαρις 

232.σις ἐπὶ τῶν χαϑ' δμοίωσιν ὑποπιπιτόντων, ὡς δ'ἂν-" 

5γ!».δρειότερος ἀνδρείων ἀνδρειότερος, δειλῶν δὲ ἀνδρειό- 

τατος. ' | 

PERI 
*) Genes. 23, 4. Psalm. 39, 12. 
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οἰ, 469. Ὅϑεν ἐπήγαγεν" uà φιλοτιμούμεθα 

εἴτε ἐκδημοῦντες εἶτε ἐνδημοῦντες εὐάρ τοι εἶναι 
αὐτῷ 3, » τῷ ἑνὶ δηλονότι dej, οὗ τὰ πάντα ἔργον 
τὲ καὶ χτίσις, ὃ τε κόσμος καὶ τὰ ὑπερκύσμια. ἄγα--: 

ὅμαι τὸν "Ἐπίχαρμον ρῶς λέγόνξα, 
εὐσεβὴς Lov] νῷ πεφυκὼς οὐ 7tüJoig y οὐδὲν κακὸν 
κατϑανὼν, ἄνω τὸ πνεῦμα διαμένει κατ οὐρανόν"" 

καὶ τὸν μελοποιὸν ἄδοντα 

᾿ Ψυχαὶ δ᾽ ἀσεβέων “ὑπουράνιοι 
“10 γαίᾳ πωτῶνται ἐν ἄλγεσι φογίοις 

ὑπὸ ζεύγλαις ᾿ἀφύκτοις «καχῶν, 
εὐσεβέων δ᾽ ἐπουράνιοι γάοισαι 
μολπαῖς paco o μέγαν ἀείδοντ᾽ dv E 

οὔκουν οὐρανόϑεν ᾿καταπέμπεται δεῦρο ἐπὶ. τὰ ἥττω 
τοψυχὴ, ὃ ϑεὸς γὰρ ἐπὶ τὰ ἀμείνω πάντα ἐργά- 
, ζεται, ἀλλ ἢ τὸν ἄριστον ἑλομένη βίον. ἐκ ϑεοῦ 
“καὶ dixct ἰοσύγης γῆς οὐρανὸν ἀνταλλάσσεται. 

/$. 4170. Εἰκότως οὖν γνώσεως ἐπίβολος ὃ Ἰὼβ 
γενόμενος, γῦν οἶδα, εἶπεν, ὅτε πᾶντα δύνασαι, ἀδυ- 

τϑνατεῖ δέ σοι οὐθέν. τίς γὰρ ἀπαγγέλλει μοὶ ἃ οὐκ 
ἤδειν j μεγάλα xai ϑαυμαστὰ ἃ οὐκ ἠπιστάμην; 
ἐγὼ δὲ ἐφαύλισα ἐμαυτὸν ἡγησάμενος" ἐμαυτὸν εἶναι 
γῆν͵ καὶ σποδόν" e) δ, yàp ἐν ἀγνοίᾳ Qv ἁμαρτη- 
τικός τέ ἐστι χαὶ γῆ καὶ σποδὸς, ὃ δ᾽ ἐν γνώσει χα- 

2οϑεστὼς ἐξομοιούμενος ϑεῷ. εἰς ὅσον. δύναται ἤδη 
πνευματικὸς καὶ διὰ τοῦτο ἐκλεκτός. ὅτι δὲ τοὺς ἀ- 
γοήτους καὶ ἀπαϑεῖς γῆν καλεῖ ἡ γραφὴ σαφὲς ποιή- 
Ct. “Ἱερεμίας ὃ προφήτης χατὰ Ἰωακεὶμ καὶ τῶν ü- 
δελφῶν αὐτοῦ. λέγων," 7» γῆ 5 ἄκουε. λόγον. κυ- 

᾿ϑθρίέου, γράψον τὸν: n τοῦτον ἐχκήρυχτον ἄγ- 
Jgozoy" ***). | 

*) 2 Corinth. 5, 1— 3. 4 —9. pt Iob. 42, 2 sq. 6. 
***) Terem. 22, 29 sq. auia 4 
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δι 171. 2Ζ4λλος δ᾽ αὖ προφήτης φησὶν; «ἄκου, 
f^ 

οὐρανὲ; καὶ. ἐνωτίζου γῆ **), τὴν σύνεσιν ἀκοὴνθ41. 

εἰπὼν, καὶ οὐρανὸν τὴν τοῦ γνωστικοῦ ψυχὴν; v)Pott. 

οὐρανοῦ" χαὶ τῶν ϑείων ϑέαν ἐπανῃρημένου, καὶ 
: ^ 

δταυτῇ Ἰσραηλίτην γεγονέναι: ἔμπαλιν γὰρ αὐτὸν ἑλό-" 

μένον τὴν ἀμαϑίαν" καὶ τὴν σχληροκαρδίαν. γῆν. εἴ: 

prev καὶ τὸ ἐνωτίζου" ἀπὸ τῶν ὀργάνων τῆς ἀκοῆς: 
- ἀρ 

, ὦ 

τῶν ὥτων προσηγόρευσεν, τὰ σαρκικὰ τοῖς προσανγέ- 
LJ - € Σ N 

χουσι τοῖς αἰσθητοῖς ἀπονείμας. οὗτοί εἶσι περὶ ὧν 
2 

“Δ0ΟΙΠΙχαίας δ' προφήτης λέγει, «ἀκούσατε λαοὶ λόγον 
" ξὺν - 2867 22 sitat 1 €2 N 

- χυρίου. οἱ συνοικοῦντες ὀδύγαις ). xei οβρααμ; 
| ᾿ UM ^ mo 7 c ὔ ^ Ὁ 22 

«μηδαμῶς εἶπεν “κύριος ὁ κρίνων. τὴν γῆν X» 

"ad^.6 ἀπιστήσας κατὰ τὴν σωτήριον φωνὴν εὄἄδη, 

κέκριται" TE) : 

45... Ἢ 472. Γέγραπται δὲ κὰν τοῖς, Βασιλείαις di 

κρίσις καὶ ἢ ἀπόφασις τοῦ χυρίου ὧδε ἔχουσα" ,δι- 

καίων εἰσακούει δι ϑεὸς, ἂσεβεῖς δὲ o0: σώζει παρὰ 
^ s , 3527 2 ' ' N » 

τὸ μὴ βούλεσθαι εἰδέναι αὐτοὺς τὸν θεὸν, ἅτοπῷ 
M 429] , c , 22 | ,ὔ ' 

γὰρ οὐ συντελέσει ὁ ᾿παντοχράτωρ Tb) τί πρὸς 

Φοταύτην ἔτι φϑέγγονται τὴν φωνὴν αἱ αἱρέσεις ἄγα- 
’ x m 

ϑὸν ϑεὸν τὸν παντοκράτορα κηρυττούσης τῆς -γρα- 
E 

" - ; c 

φῆς καὶ ἀναίτιον κακίας τε xol ἀδικίας; & γε Tj μὲν 

ἄγνοια διὰ τὸ μὴ γινώσκειν φύεται, ὃ ϑεὸς δὲ οὐδὲν 
c » - 2 39) N23 c * c - 

ὄτοπον ποιεῖ, οὗτος γάρ. ἐστι, φησὶν, ,0 ϑεὸς ἡμῶν 

25xoi οὐκ ἔστι πλὴν αὐτοῦ σώζων" ll). «οὐδὲ y49. - 
2 $2 

ἔστιν ἀδικία. παρὰ τῷ ϑεῷ" TETTE), κατὰ τὸν ἀπό- 
- 5 c e ^ 

στολον. σαφῶς δὲ ἔτι ὁ προφήτης τὴν. βουλὴν τοῦ 
M 

’ 

ϑεοῦ καὶ τὴν προκοπὴν, τὴν γνωστικὴν διὰ τούτων 

διδάσκει, καὶ νῦν. Ἰσραὴλ. τί «votog, ὁ ϑεός σου αἷ- 

ϑοτεῖται παρὰ σοῦ, ἀλλ ἢ. φοβεῖσθαι. κύριον. τὸν ϑεύν.. 

σου καὶ πορεύεσϑαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς "αὐτοῦ καὶ 

4“) lesa, 1, 2.  *") Mich. 1, 2, 455) Genes, 18, 25. 

4) Ioann. 3, 18; pp) Iob. 36, 7. 10.; 42. 94, 12. 

Tit) Iesai. 485, 21. Tt) Roman. 9, 4. ,U 

ZI 

΄ 
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"ἀγαπᾶν αὐτὸν" καὶ λατρεύειν. αὐτῷ “μόνῳ Ἐ} αἰτεῖται 
! παρὰ σοῦ, τοῦ τὴν ἐξουσίαν ἔχοντος ἑλέσθαι τὴν σώ-: 
τηρίαν...΄. 0. ονξυς πάν δῶρο ET 

M 173... Τί, τοίνυν οἱ Πυϑαγόρειοι. βουλόμενοι, 
δμετὰ φωνῆς εὔχεσθαι. χελεύουαιν; ἐμοὶ δοκεῖ, οὐχ. ὅτε: 
τὸ ϑεῖον (ᾧοντο,- μὴ δύνασθαι aiv ἡσυχῇ;. φϑεγγομέ- 
νῶν. ἐπαΐειν., ἀλλ᾿ ὅτε, δικαίας ἐβούλοντα,. εἶναι. τὰς. 
εὐχὼς.ο ὡς -οὐκ «ἄν. τις αἰδεσϑείη ποιεῖσθαε. πολλῶν: 
συνειδότων." ἡμεῖς, δὲ. περὶ μὲν τῆς εὐχῆς κατὰ xum 

1090» προϊόντος τοῦ «λόγου «διαληψόμεθα, τὰ δὲ. ya 
χεκραγότα. ἔχειν ὀφείλομεν; ὡς ἐν, ἡμέρᾳ megina- P. 
τοῦντες "ἢ). «λαμψάτω. γάρ σου τὰ ἔργα" 95*).642, 
«αἱ ἰδοὺ. ἄνϑρωπος καὶ a. ἔργα “αὐτοῦ πρὸ προσ-Ῥοῖι, 
ὥπου αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ὃ ϑεὸς καὶ τὰ ἔργα. αὖ-- 

1ότοῦ" T). ϑεὸν χρὴ μιμεῖσϑαι εἰς ὅσον δύναμις 
τῷ ᾿γγωστικῷ. ἐμοὶ δὲ καὶ οἱ ποιηταὶ τοὺς ἐχλεχτοὺς 
πιϊρὰ ᾿ σφίσι. ϑεοειδέας προσαγορεύειν δοκοῦσε καὶ 
δίους καὶ &vridéovg ol Zu. μεἥτιν᾽ ἀτὰλάντους, καὶ 
ϑεοῖς ἐναλίγκιὰ μήδε ἔχοντας: ψαὺ ϑεοξικέλους τὸ 

20. κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν" dp) 'περιτρώγοντες. 
(00085 174. Ὁ μὲν οὖν Εὐριπίδης aye 
“νι ] ΡΟ Υ Y'rode Ὁ γος τ «44 
d χρύσεαι “δή μοι πτέρυγες. περὶ γώτῳ, «ὁ 
quidia, $6 20,7 ieqaip ax wee dux: Aib 

καὶ τὰ Σειρήνων. ἐρόέντα. πέδιλα. io o 
25 ἁρμόζεται, τ᾿ PLE. Y3*53) owe a 

τὸ βάσομαξ τ᾽ ἐς. αἰϑέρα πολὺν s 5s vo $ 
οὐ ἀερϑεὶς Zajvi: προσμίξων. v5 Sho ong. arem 
Qo δὲ üyp εὐξαίμην τὸ πνεῦμα τὸῦ Χριστοῦ πτέ- 
ρῶσαξ "ue εἰς" τὴν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἐμὴν, λέγουσι, 

80γὰρ χαὶ οἵ Στωϊχοὶ τὸν μὲν οὐρὰγὸν χυρίωξς πόλιν, ἡ 
τὰ δὲ Imp γῆς, ἐνθαῦϑα οὐχ 5 πόλεις, λέγεσθαι 
μὲν γὰρ, οὐκ εἶναι δέ" σπουδαῖον yàg ἢ πόλις 

- ὃ 

5) Deuteron. 10; 12. 55) Roman. 13, 18. 594} Matth. 5, 16. — 1) Iesak 62, 11... ^ 4L) Genes. 1, 96; — 
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καὶ ὃ δῆμος ἀστεῖόν τι σύστημα καὶ πλῆϑος. ἂν- 
ϑρώπων ὑπὸ νόμου διοικούμενον - καϑάπερ͵ 7 &ndu- 
δία ὑπὸ λόγου ἀπολιόρκητος «ἀτυράννητος “πόλις. ἐπὶ 
γῆς, ϑέλημα ϑεῖον ἐπὶ γῆς, ὡς ἐν οὐρανῷ. εἰκόνας 

“τῆσδε τῆς πόλεως χαὶ οἱ ποιηταὶ χτίζουσε, γφά- 
φοντες, o “γὰρ “Ὑπερβύρειοι, xai “Ἵριμιάσπιοι᾽ πό-- 
λεις καὶ τὰ Ἠλύσια πεδία δικαίων. πολιτεύματα" 
ἴσμεν δὲ καὶ τὴν Πλάτωνος πόλιν παράδειγμα ἐν 
οὐρανῷ κειμένην. 

Clement. Alcx, vol, IL. ἱ 1: 



LIPSIAE, 

EX OFFICINA I]. B. HinsCHFELDI. 



Von der 
Bibliotheca sacra | patrum. ecclesiae Grae- 

corum etc. 

sind bis jetzt erschienen: 

| Pa I. enthált: Flav. losephi Iudaei opera omnia, Ὁ 
6. Vol. auf Druckpapier 5 Thlr. 6 gr. 

auf Schreibpapier 6 Thlr. 6 gr. 
Pars Il. enthalt: ^ Philonis Iudaei .opera omnia. 

8. Vol. δι Druckpapier 6 Thlr. 8 gr. 
auf Schreibpapier 8 Thlr. 4 gr. 

Pars HIE. enthált: T. Flau. Clementis Alexandrini 
opera omnia. Vol. 1. auf Druckpapier 21 er. 

auf Schreibpapier 1 Thlr. 4 gr. 

In demselben Verlage sind erschienen: 

Ciceronis, M. Tulli Laelius siue de amicitia dialogus. 
Mit erklàrenden Anmerkungen für Schulen und 

Gymnasien bearbeitet. Dritte, [von ἢ. Klotz] 
nàch den vorhandenen Hilfsmitteln | durchgàángig 
verbesserte Auflage. 8. 1829. . 8 er. 

Ciceronis, Μ, Tulli, Cato Maior siue de senectute 
dialogus. Recens. RB. Klotz, Accedunt annota- 
tiones criticae, 8.9 1831. ; 12 gr. 

Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX.  co- 
dicem Sancroftü manus criptum denuo contulit nec 
non reliquam lectionis varietatem. commodius diges- 
sit- Thom. Gaisford. IV Tomi. 8. mai. 1824 — 
1826. ^ ᾿ς ἢ Thlr. 16 gr. 

Klotz, R., quaestiones Tullianae. Liber primus. 
8. 1830. 9. gr. 

-- —- quaestiones criticae. Liber primus. 8 mat, 

1831. 14 gr. 
Lucian's Góttergesprüche, griechisch. Mit erklürenden 

. Anmerkungen und gtiechisch- deutschem | Wortre- 

gister. 3te durchaus berichtigte Ausgabe von Dr. 

E. F. Poppo. 8.. 1825. 12 gr. 

D ΚΑ 1 ΚΦ 



- 
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Lucian's Todtengespráche, griechisch. — Mit erklà- 
renden und kritischen Anmerkungen und grie- |. 
chisch - deutschem | Wortregister, herausgegeb. von 
J. €. Bremer. Zweite Adsdabk besorgt von Α. 
Voigtlinder. 8. 1824. * 18 gr. 

Ovidii, P. Nasonis, Libri Tristium. | Zum Schul- 
. gebrauch herausgegeben , und mit erklürenden. An- 

merkungen und. einem Namen- Register versehen, 
Zweite, ganz neu gearbeitete Auflage. | 8 mai. 
1829. : 16 gr. 

Platonis Phaedrus recensuit Hermiae scholiis e Cod. 
Monac., Xl. suisque commentariis illustravit F. 
Astius.: 8 mai. 1810. - 1 Thlr. 12 gr. 

—  Politia siue de re publica libri X. necensuit atque 
explicavit Fr. .Astius. ^ Accedunt additamenta. ad 
commeníarium iu Platonis Phaedrum. 8.mai. 1814. 

"im 5 Do529 Thi 16 ργ. 
ILAATONOX XYMIIOSNION, Platons Gestmahl, 

ein Dialog. Hin und wieder verbessert -und mit 
kritischen und. erklárenden Aumerkungen, heraus- 

- gegeben von F. A. W olf. Neue nach den vor- 

handenen Hülfsmitteln pa lip verbesserte Aus- 
gabe. gr. 8. 1828. 18 gr. 

Plauti, M. Aci, Rudens,, edidit F. V. Reiz. 
Editio nova. 8 mai. 1826. | 7 gr. 

Xenophontis Cyri disciplina, ad fidem maxime 
codicis Guelferbitani, cum. selectis virorum doctorum. 
suisque  animadversionibus et indice verborum in 
usum juvenum liberalioris ingenii edidit E. M UM 
δ mai. 1821. 2 Thlr. 6 gr. 

—  Expeditio Cyri, ad fidem optimorum esa 
cum selectis virorum doctorum. suisque adnotationi- 
bus et indice verborum in usum scholarmn edidit 
E. Poppo. 8. mai, 1827. 2 Thlr. 20 gr. 
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